
กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594031103

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกาญจนสดุา นวมงาม

โปรแกรมวิชา -ปรญิญาตร ี4 ปี

5940-31/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-11.30) 125กฎหมายธุรกจิ2562301 B 3(3-0-6) อ.สกลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1821ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 B 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) 1831การบญัชตีน้ทนุ3522202 A 3(4-0-5) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1852การภาษอีากร 13522501 B 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1864ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 B 3(3-0-6) ผศ.วชัรยี ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1851การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 435สถติธุิรกจิ4112105 C 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกาญจนสุดา นวมงาม )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ.ณฐัธญั พงษพ์านิช )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031103

นางสาวกาญจนสดุา นวมงาม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594031104

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกลุณัฐ เสอืเฒา่

โปรแกรมวิชา -ปรญิญาตร ี4 ปี

5940-31/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-11.30) 125กฎหมายธุรกจิ2562301 B 3(3-0-6) อ.สกลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1821ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 B 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) 1831การบญัชตีน้ทนุ3522202 A 3(4-0-5) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1852การภาษอีากร 13522501 B 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1864ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 B 3(3-0-6) ผศ.วชัรยี ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1851การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 435สถติธุิรกจิ4112105 C 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกลุณฐั เสอืเฒ่า )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ.ณฐัธญั พงษพ์านิช )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031104

นางสาวกลุณัฐ เสอืเฒ่า

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594031105

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจารุวรรณ ดาํรง

โปรแกรมวิชา -ปรญิญาตร ี4 ปี

5940-31/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-11.30) 125กฎหมายธุรกจิ2562301 B 3(3-0-6) อ.สกลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1821ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 B 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) 1831การบญัชตีน้ทนุ3522202 A 3(4-0-5) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1852การภาษอีากร 13522501 B 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1864ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 B 3(3-0-6) ผศ.วชัรยี ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1851การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 435สถติธุิรกจิ4112105 C 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวจารุวรรณ ดาํรง )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ.ณฐัธญั พงษพ์านิช )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031105

นางสาวจารุวรรณ ดาํรง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594031107

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจุฑาทพิย ์สรอ้ยกลํา่

โปรแกรมวิชา -ปรญิญาตร ี4 ปี

5940-31/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-11.30) 125กฎหมายธุรกจิ2562301 B 3(3-0-6) อ.สกลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1821ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 B 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) 1831การบญัชตีน้ทนุ3522202 A 3(4-0-5) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1852การภาษอีากร 13522501 B 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1864ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 B 3(3-0-6) ผศ.วชัรยี ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1851การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 435สถติธุิรกจิ4112105 C 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวจฑุาทพิย ์สรอ้ยกล ํา่ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ.ณฐัธญั พงษพ์านิช )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031107

นางสาวจุฑาทพิย ์สรอ้ยกลํา่

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594031109

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชลธิชา สขุวงษ์

โปรแกรมวิชา -ปรญิญาตร ี4 ปี

5940-31/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-11.30) 125กฎหมายธุรกจิ2562301 B 3(3-0-6) อ.สกลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1821ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 B 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) 1831การบญัชตีน้ทนุ3522202 A 3(4-0-5) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1852การภาษอีากร 13522501 B 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1864ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 B 3(3-0-6) ผศ.วชัรยี ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1851การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 435สถติธุิรกจิ4112105 C 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวชลธชิา สุขวงษ ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ.ณฐัธญั พงษพ์านิช )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031109

นางสาวชลธิชา สขุวงษ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594031110

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวฐติาพร เกดิแป๋

โปรแกรมวิชา -ปรญิญาตร ี4 ปี

5940-31/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-11.30) 125กฎหมายธุรกจิ2562301 B 3(3-0-6) อ.สกลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1821ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 B 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) 1831การบญัชตีน้ทนุ3522202 A 3(4-0-5) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1852การภาษอีากร 13522501 B 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1864ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 B 3(3-0-6) ผศ.วชัรยี ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1851การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 435สถติธุิรกจิ4112105 C 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวฐติาพร เกดิแป๋ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ.ณฐัธญั พงษพ์านิช )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031110

นางสาวฐติาพร เกดิแป๋

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594031111

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐกานต ์รตันกาล

โปรแกรมวิชา -ปรญิญาตร ี4 ปี

5940-31/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-11.30) 125กฎหมายธุรกจิ2562301 B 3(3-0-6) อ.สกลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1821ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 B 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) 1831การบญัชตีน้ทนุ3522202 A 3(4-0-5) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1852การภาษอีากร 13522501 B 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1864ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 B 3(3-0-6) ผศ.วชัรยี ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1851การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 435สถติธุิรกจิ4112105 C 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวณฐักานต ์รตันกาล )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ.ณฐัธญั พงษพ์านิช )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031111

นางสาวณัฐกานต ์รตันกาล

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594031116

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนฤมล เณรแกว้

โปรแกรมวิชา -ปรญิญาตร ี4 ปี

5940-31/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 D 3(3-0-6) อ.สกลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 D 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 1853การบญัชตีน้ทนุ3522202 C 3(4-0-5) ผศ.พมิลพรรณ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1841การภาษอีากร 13522501 D 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1864ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 D 3(3-0-6) ผศ.วชัรยี ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1845การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 C 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 436สถติธุิรกจิ4112105 E 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวนฤมล เณรแกว้ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ.ณฐัธญั พงษพ์านิช )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031116

นางสาวนฤมล เณรแกว้

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594031119

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปรญิญา เกตไุทย

โปรแกรมวิชา -ปรญิญาตร ี4 ปี

5940-31/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 D 3(3-0-6) อ.สกลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 D 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 1853การบญัชตีน้ทนุ3522202 C 3(4-0-5) ผศ.พมิลพรรณ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1841การภาษอีากร 13522501 D 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1864ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 D 3(3-0-6) ผศ.วชัรยี ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1845การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 C 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 436สถติธุิรกจิ4112105 E 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวปรญิญา เกตไุทย )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ.ณฐัธญั พงษพ์านิช )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031119

นางสาวปรญิญา เกตไุทย

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594031120

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปานิฐ ิทรพัยส์นิ

โปรแกรมวิชา -ปรญิญาตร ี4 ปี

5940-31/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-11.30) 125กฎหมายธุรกจิ2562301 B 3(3-0-6) อ.สกลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1821ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 B 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) 1841การบญัชขี ัน้กลาง 13521103 B 3(4-0-5) ผศ.รตันาภรณ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) 1831การบญัชตีน้ทนุ3522202 A 3(4-0-5) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1852การภาษอีากร 13522501 B 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1864ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 B 3(3-0-6) ผศ.วชัรยี ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 435สถติธุิรกจิ4112105 C 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวปานิฐ ิทรพัยส์นิ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ.ณฐัธญั พงษพ์านิช )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031120

นางสาวปานิฐ ิทรพัยส์นิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594031121

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปณุณดา สสุนุทร

โปรแกรมวิชา -ปรญิญาตร ี4 ปี

5940-31/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-11.30) 125กฎหมายธุรกจิ2562301 B 3(3-0-6) อ.สกลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1821ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 B 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) 1831การบญัชตีน้ทนุ3522202 A 3(4-0-5) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1852การภาษอีากร 13522501 B 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1864ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 B 3(3-0-6) ผศ.วชัรยี ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1851การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 435สถติธุิรกจิ4112105 C 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวปณุณดา สุสุนทร )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ.ณฐัธญั พงษพ์านิช )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031121

นางสาวปณุณดา สสุนุทร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594031123

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพรอมุา ธารจีติร ์

โปรแกรมวิชา -ปรญิญาตร ี4 ปี

5940-31/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-11.30) 125กฎหมายธุรกจิ2562301 B 3(3-0-6) อ.สกลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1821ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 B 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) 1831การบญัชตีน้ทนุ3522202 A 3(4-0-5) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1852การภาษอีากร 13522501 B 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1864ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 B 3(3-0-6) ผศ.วชัรยี ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1851การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 435สถติธุิรกจิ4112105 C 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวพรอมุา ธารจีติร ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ.ณฐัธญั พงษพ์านิช )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031123

นางสาวพรอมุา ธารจีติร ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594031124

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพทิยารตัน ์เจรญิไทย

โปรแกรมวิชา -ปรญิญาตร ี4 ปี

5940-31/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-11.30) 125กฎหมายธุรกจิ2562301 B 3(3-0-6) อ.สกลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1821ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 B 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) 1831การบญัชตีน้ทนุ3522202 A 3(4-0-5) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1852การภาษอีากร 13522501 B 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1864ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 B 3(3-0-6) ผศ.วชัรยี ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1851การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 435สถติธุิรกจิ4112105 C 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวพทิยารตัน ์เจรญิไทย )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ.ณฐัธญั พงษพ์านิช )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031124

นางสาวพทิยารตัน์ เจรญิไทย

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594031125

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวไพจติร เกตเุตี้ย

โปรแกรมวิชา -ปรญิญาตร ี4 ปี

5940-31/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-11.30) 125กฎหมายธุรกจิ2562301 B 3(3-0-6) อ.สกลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1821ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 B 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) 1831การบญัชตีน้ทนุ3522202 A 3(4-0-5) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1852การภาษอีากร 13522501 B 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1864ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 B 3(3-0-6) ผศ.วชัรยี ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1851การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 435สถติธุิรกจิ4112105 C 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวไพจติร เกตเุตี้ย )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ.ณฐัธญั พงษพ์านิช )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031125

นางสาวไพจติร เกตเุตี้ย

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594031126

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมทัฑกิา ศรจีนัทร ์

โปรแกรมวิชา -ปรญิญาตร ี4 ปี

5940-31/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-11.30) 125กฎหมายธุรกจิ2562301 B 3(3-0-6) อ.สกลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1821ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 B 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) 1831การบญัชตีน้ทนุ3522202 A 3(4-0-5) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1852การภาษอีากร 13522501 B 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1864ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 B 3(3-0-6) ผศ.วชัรยี ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1851การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 435สถติธุิรกจิ4112105 C 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวมทัฑกิา ศรจีนัทร ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ.ณฐัธญั พงษพ์านิช )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031126

นางสาวมทัฑกิา ศรจีนัทร ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594031128

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวลลติา ถํ้าแกว้

โปรแกรมวิชา -ปรญิญาตร ี4 ปี

5940-31/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-11.30) 125กฎหมายธุรกจิ2562301 B 3(3-0-6) อ.สกลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1821ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 B 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) 1831การบญัชตีน้ทนุ3522202 A 3(4-0-5) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1852การภาษอีากร 13522501 B 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1864ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 B 3(3-0-6) ผศ.วชัรยี ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1851การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 435สถติธุิรกจิ4112105 C 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวลลติา ถํา้แกว้ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ.ณฐัธญั พงษพ์านิช )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031128

นางสาวลลติา ถํ้าแกว้

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594031129

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววรรณพร ศรจีนัทร ์

โปรแกรมวิชา -ปรญิญาตร ี4 ปี

5940-31/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-11.30) 125กฎหมายธุรกจิ2562301 B 3(3-0-6) อ.สกลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1821ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 B 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) 1831การบญัชตีน้ทนุ3522202 A 3(4-0-5) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1852การภาษอีากร 13522501 B 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1864ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 B 3(3-0-6) ผศ.วชัรยี ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1851การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 435สถติธุิรกจิ4112105 C 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาววรรณพร ศรจีนัทร ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ.ณฐัธญั พงษพ์านิช )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031129

นางสาววรรณพร ศรจีนัทร ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594031132

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรลิกัษณ์ ทะเลมอญ

โปรแกรมวิชา -ปรญิญาตร ี4 ปี

5940-31/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-11.30) 125กฎหมายธุรกจิ2562301 B 3(3-0-6) อ.สกลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1821ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 B 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) 1831การบญัชตีน้ทนุ3522202 A 3(4-0-5) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1852การภาษอีากร 13522501 B 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1864ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 B 3(3-0-6) ผศ.วชัรยี ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1851การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 435สถติธุิรกจิ4112105 C 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวศิรลิกัษณ ์ทะเลมอญ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ.ณฐัธญั พงษพ์านิช )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031132

นางสาวศิรลิกัษณ์ ทะเลมอญ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594031133

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสกุญัญา อรุณรตัน์

โปรแกรมวิชา -ปรญิญาตร ี4 ปี

5940-31/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-11.30) 125กฎหมายธุรกจิ2562301 B 3(3-0-6) อ.สกลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1821ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 B 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) 1831การบญัชตีน้ทนุ3522202 A 3(4-0-5) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1852การภาษอีากร 13522501 B 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1864ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 B 3(3-0-6) ผศ.วชัรยี ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1851การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 435สถติธุิรกจิ4112105 C 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุกญัญา อรุณรตัน ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ.ณฐัธญั พงษพ์านิช )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031133

นางสาวสกุญัญา อรุณรตัน์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594031135

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสภุตัรา แกว้นอ้ย

โปรแกรมวิชา -ปรญิญาตร ี4 ปี

5940-31/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-11.30) 125กฎหมายธุรกจิ2562301 B 3(3-0-6) อ.สกลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1821ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 B 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) 1831การบญัชตีน้ทนุ3522202 A 3(4-0-5) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1852การภาษอีากร 13522501 B 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1864ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 B 3(3-0-6) ผศ.วชัรยี ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1851การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 435สถติธุิรกจิ4112105 C 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุภตัรา แกว้นอ้ย )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ.ณฐัธญั พงษพ์านิช )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031135

นางสาวสภุตัรา แกว้นอ้ย

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594031136

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเสาวรส ฉิมเกตุ

โปรแกรมวิชา -ปรญิญาตร ี4 ปี

5940-31/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-11.30) 125กฎหมายธุรกจิ2562301 B 3(3-0-6) อ.สกลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1821ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 B 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) 1831การบญัชตีน้ทนุ3522202 A 3(4-0-5) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1852การภาษอีากร 13522501 B 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1864ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 B 3(3-0-6) ผศ.วชัรยี ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1851การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 435สถติธุิรกจิ4112105 C 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวเสาวรส ฉิมเกต ุ)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ.ณฐัธญั พงษพ์านิช )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031136

นางสาวเสาวรส ฉิมเกตุ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594031137

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวหฤทยั พูลสมบตัิ

โปรแกรมวิชา -ปรญิญาตร ี4 ปี

5940-31/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-11.30) 125กฎหมายธุรกจิ2562301 B 3(3-0-6) อ.สกลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1821ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 B 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) 1831การบญัชตีน้ทนุ3522202 A 3(4-0-5) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1852การภาษอีากร 13522501 B 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1864ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 B 3(3-0-6) ผศ.วชัรยี ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1851การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 435สถติธุิรกจิ4112105 C 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวหฤทยั พลูสมบตั ิ)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ.ณฐัธญั พงษพ์านิช )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031137

นางสาวหฤทยั พูลสมบตัิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594031140

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอารยา ยอดใหญ่

โปรแกรมวิชา -ปรญิญาตร ี4 ปี

5940-31/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-11.30) 125กฎหมายธุรกจิ2562301 B 3(3-0-6) อ.สกลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1821ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 B 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) 1831การบญัชตีน้ทนุ3522202 A 3(4-0-5) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1852การภาษอีากร 13522501 B 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1864ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 B 3(3-0-6) ผศ.วชัรยี ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1851การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 435สถติธุิรกจิ4112105 C 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอารยา ยอดใหญ่ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ.ณฐัธญั พงษพ์านิช )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031140

นางสาวอารยา ยอดใหญ่

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594031142

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายธนวฒัน ์ปานพนัธุ ์

โปรแกรมวิชา -ปรญิญาตร ี4 ปี

5940-31/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-11.30) 125กฎหมายธุรกจิ2562301 B 3(3-0-6) อ.สกลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1821ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 B 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) 1841การบญัชขี ัน้กลาง 13521103 B 3(4-0-5) ผศ.รตันาภรณ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) 1831การบญัชตีน้ทนุ3522202 A 3(4-0-5) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1852การภาษอีากร 13522501 B 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1864ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 B 3(3-0-6) ผศ.วชัรยี ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 435สถติธุิรกจิ4112105 C 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายธนวฒัน ์ปานพนัธุ ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ.ณฐัธญั พงษพ์านิช )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031142

นายธนวฒัน์ ปานพนัธุ ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594031143

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายยศพร จงออ่น

โปรแกรมวิชา -ปรญิญาตร ี4 ปี

5940-31/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-11.30) 125กฎหมายธุรกจิ2562301 B 3(3-0-6) อ.สกลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1821ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 B 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) 1831การบญัชตีน้ทนุ3522202 A 3(4-0-5) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1852การภาษอีากร 13522501 B 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1864ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 B 3(3-0-6) ผศ.วชัรยี ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1851การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 435สถติธุิรกจิ4112105 C 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายยศพร จงอ่อน )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ.ณฐัธญั พงษพ์านิช )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031143

นายยศพร จงออ่น

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594031144

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายสรุสทิธิ์ ใจดี

โปรแกรมวิชา -ปรญิญาตร ี4 ปี

5940-31/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-11.30) 125กฎหมายธุรกจิ2562301 B 3(3-0-6) อ.สกลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1821ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 B 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) 1831การบญัชตีน้ทนุ3522202 A 3(4-0-5) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1852การภาษอีากร 13522501 B 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1864ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 B 3(3-0-6) ผศ.วชัรยี ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1851การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 435สถติธุิรกจิ4112105 C 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายสุรสทิธิ์ ใจด ี)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ.ณฐัธญั พงษพ์านิช )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031144

นายสรุสทิธิ์ ใจดี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594031146

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเบญจมาภรณ์ แวดศรี

โปรแกรมวิชา -ปรญิญาตร ี4 ปี

5940-31/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-11.30) 125กฎหมายธุรกจิ2562301 B 3(3-0-6) อ.สกลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1821ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 B 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) 1831การบญัชตีน้ทนุ3522202 A 3(4-0-5) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1852การภาษอีากร 13522501 B 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1864ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 B 3(3-0-6) ผศ.วชัรยี ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1851การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 435สถติธุิรกจิ4112105 C 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวเบญจมาภรณ ์แวดศร ี)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ.ณฐัธญั พงษพ์านิช )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031146

นางสาวเบญจมาภรณ์ แวดศรี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594031148

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกนกอร จนัทรแ์ฟง

โปรแกรมวิชา -ปรญิญาตร ี4 ปี

5940-31/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-11.30) 125กฎหมายธุรกจิ2562301 B 3(3-0-6) อ.สกลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1821ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 B 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) 1831การบญัชตีน้ทนุ3522202 A 3(4-0-5) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1852การภาษอีากร 13522501 B 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1864ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 B 3(3-0-6) ผศ.วชัรยี ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1851การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 435สถติธุิรกจิ4112105 C 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกนกอร จนัทรแ์ฟง )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ.ณฐัธญั พงษพ์านิช )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031148

นางสาวกนกอร จนัทรแ์ฟง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594031201

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกนกวรรณ บญุสง่

โปรแกรมวิชา -ปรญิญาตร ี4 ปี

5940-31/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 C 3(3-0-6) อ.สกลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1821ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 C 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-16.30) 1841การบญัชตีน้ทนุ3522202 B 3(4-0-5) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1841การภาษอีากร 13522501 C 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1864ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 C 3(3-0-6) ผศ.วชัรยี ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1842การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 436สถติธุิรกจิ4112105 D 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกนกวรรณ บญุส่ง )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จนัทรา ธนีเพยีร )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031201

นางสาวกนกวรรณ บญุสง่

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594031202

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกญัญาพชัร ภูแ่ส

โปรแกรมวิชา -ปรญิญาตร ี4 ปี

5940-31/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 C 3(3-0-6) อ.สกลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1821ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 C 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-16.30) 1841การบญัชตีน้ทนุ3522202 B 3(4-0-5) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1841การภาษอีากร 13522501 C 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1864ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 C 3(3-0-6) ผศ.วชัรยี ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1842การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 436สถติธุิรกจิ4112105 D 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกญัญาพชัร ภู่แส )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จนัทรา ธนีเพยีร )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031202

นางสาวกญัญาพชัร ภูแ่ส

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594031203

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกาญจนา โคแล

โปรแกรมวิชา -ปรญิญาตร ี4 ปี

5940-31/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 C 3(3-0-6) อ.สกลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1821ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 C 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-16.30) 1841การบญัชตีน้ทนุ3522202 B 3(4-0-5) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1841การภาษอีากร 13522501 C 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1864ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 C 3(3-0-6) ผศ.วชัรยี ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1842การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 436สถติธุิรกจิ4112105 D 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกาญจนา โคแล )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จนัทรา ธนีเพยีร )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031203

นางสาวกาญจนา โคแล

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594031204

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจรยิา สว่างศรี

โปรแกรมวิชา -ปรญิญาตร ี4 ปี

5940-31/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 C 3(3-0-6) อ.สกลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1821ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 C 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-16.30) 1841การบญัชตีน้ทนุ3522202 B 3(4-0-5) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1841การภาษอีากร 13522501 C 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1864ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 C 3(3-0-6) ผศ.วชัรยี ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1842การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 436สถติธุิรกจิ4112105 D 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวจรยิา สวา่งศร ี)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จนัทรา ธนีเพยีร )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031204

นางสาวจรยิา สว่างศรี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594031205

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจนิตนา สขุเพง็

โปรแกรมวิชา -ปรญิญาตร ี4 ปี

5940-31/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 C 3(3-0-6) อ.สกลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1821ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 C 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-16.30) 1841การบญัชตีน้ทนุ3522202 B 3(4-0-5) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1841การภาษอีากร 13522501 C 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1864ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 C 3(3-0-6) ผศ.วชัรยี ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1842การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 436สถติธุิรกจิ4112105 D 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวจนิตนา สุขเพง็ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จนัทรา ธนีเพยีร )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031205

นางสาวจนิตนา สขุเพง็

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594031206

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจรีวรรณ แสนหนู

โปรแกรมวิชา -ปรญิญาตร ี4 ปี

5940-31/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 C 3(3-0-6) อ.สกลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1821ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 C 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-16.30) 1841การบญัชตีน้ทนุ3522202 B 3(4-0-5) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1841การภาษอีากร 13522501 C 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1864ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 C 3(3-0-6) ผศ.วชัรยี ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1842การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 436สถติธุิรกจิ4112105 D 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวจรีวรรณ แสนหนู )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จนัทรา ธนีเพยีร )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031206

นางสาวจรีวรรณ แสนหนู

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594031207

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจุฑาทพิย ์อุน่อบ

โปรแกรมวิชา -ปรญิญาตร ี4 ปี

5940-31/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 C 3(3-0-6) อ.สกลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1821ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 C 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-16.30) 1841การบญัชตีน้ทนุ3522202 B 3(4-0-5) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1841การภาษอีากร 13522501 C 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1864ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 C 3(3-0-6) ผศ.วชัรยี ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1842การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 436สถติธุิรกจิ4112105 D 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวจฑุาทพิย ์อุ่นอบ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จนัทรา ธนีเพยีร )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031207

นางสาวจุฑาทพิย ์อุน่อบ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594031208

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจุรวีรรณ หม่ืนแสน

โปรแกรมวิชา -ปรญิญาตร ี4 ปี

5940-31/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 C 3(3-0-6) อ.สกลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1821ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 C 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-16.30) 1841การบญัชตีน้ทนุ3522202 B 3(4-0-5) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1841การภาษอีากร 13522501 C 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1864ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 C 3(3-0-6) ผศ.วชัรยี ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1842การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 436สถติธุิรกจิ4112105 D 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวจรุวีรรณ หมืน่แสน )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จนัทรา ธนีเพยีร )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031208

นางสาวจุรวีรรณ หม่ืนแสน

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594031209

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชวนพศิ โสมณะ

โปรแกรมวิชา -ปรญิญาตร ี4 ปี

5940-31/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 C 3(3-0-6) อ.สกลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1821ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 C 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-16.30) 1841การบญัชตีน้ทนุ3522202 B 3(4-0-5) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1841การภาษอีากร 13522501 C 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1864ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 C 3(3-0-6) ผศ.วชัรยี ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1842การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 436สถติธุิรกจิ4112105 D 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวชวนพศิ โสมณะ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จนัทรา ธนีเพยีร )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031209

นางสาวชวนพศิ โสมณะ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594031210

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐชา จนัทรแ์จง้

โปรแกรมวิชา -ปรญิญาตร ี4 ปี

5940-31/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 C 3(3-0-6) อ.สกลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1821ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 C 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-16.30) 1841การบญัชตีน้ทนุ3522202 B 3(4-0-5) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1841การภาษอีากร 13522501 C 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1864ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 C 3(3-0-6) ผศ.วชัรยี ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1842การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 436สถติธุิรกจิ4112105 D 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวณฐัชา จนัทรแ์จง้ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จนัทรา ธนีเพยีร )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031210

นางสาวณัฐชา จนัทรแ์จง้

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594031211

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวดวงนภา รุง่เรอืง

โปรแกรมวิชา -ปรญิญาตร ี4 ปี

5940-31/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 C 3(3-0-6) อ.สกลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1821ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 C 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-16.30) 1841การบญัชตีน้ทนุ3522202 B 3(4-0-5) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1841การภาษอีากร 13522501 C 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1864ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 C 3(3-0-6) ผศ.วชัรยี ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1842การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 436สถติธุิรกจิ4112105 D 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวดวงนภา รุ่งเรอืง )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จนัทรา ธนีเพยีร )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031211

นางสาวดวงนภา รุ่งเรอืง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594031212

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธนิดา เอีย่มเนตร

โปรแกรมวิชา -ปรญิญาตร ี4 ปี

5940-31/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 C 3(3-0-6) อ.สกลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1821ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 C 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-16.30) 1841การบญัชตีน้ทนุ3522202 B 3(4-0-5) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1841การภาษอีากร 13522501 C 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1864ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 C 3(3-0-6) ผศ.วชัรยี ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1842การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 436สถติธุิรกจิ4112105 D 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวธนิดา เอีย่มเนตร )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จนัทรา ธนีเพยีร )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031212

นางสาวธนิดา เอีย่มเนตร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594031213

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธนัยพร บญุเลศิ

โปรแกรมวิชา -ปรญิญาตร ี4 ปี

5940-31/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 C 3(3-0-6) อ.สกลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1821ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 C 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-16.30) 1841การบญัชตีน้ทนุ3522202 B 3(4-0-5) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1841การภาษอีากร 13522501 C 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1864ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 C 3(3-0-6) ผศ.วชัรยี ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1842การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 436สถติธุิรกจิ4112105 D 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวธนัยพร บญุเลศิ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จนัทรา ธนีเพยีร )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031213

นางสาวธนัยพร บญุเลศิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594031214

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธนัยพร สมจติร

โปรแกรมวิชา -ปรญิญาตร ี4 ปี

5940-31/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 C 3(3-0-6) อ.สกลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1821ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 C 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-16.30) 1841การบญัชตีน้ทนุ3522202 B 3(4-0-5) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1841การภาษอีากร 13522501 C 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1864ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 C 3(3-0-6) ผศ.วชัรยี ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1842การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 436สถติธุิรกจิ4112105 D 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวธนัยพร สมจติร )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จนัทรา ธนีเพยีร )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031214

นางสาวธนัยพร สมจติร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594031215

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนนทยิา สนิพูล

โปรแกรมวิชา -ปรญิญาตร ี4 ปี

5940-31/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 C 3(3-0-6) อ.สกลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1821ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 C 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-16.30) 1841การบญัชตีน้ทนุ3522202 B 3(4-0-5) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1841การภาษอีากร 13522501 C 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1864ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 C 3(3-0-6) ผศ.วชัรยี ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1842การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 436สถติธุิรกจิ4112105 D 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวนนทยิา สนิพลู )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จนัทรา ธนีเพยีร )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031215

นางสาวนนทยิา สนิพูล

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594031216

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนฤมล ทองหลอ่

โปรแกรมวิชา -ปรญิญาตร ี4 ปี

5940-31/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 C 3(3-0-6) อ.สกลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1821ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 C 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-16.30) 1841การบญัชตีน้ทนุ3522202 B 3(4-0-5) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1841การภาษอีากร 13522501 C 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1864ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 C 3(3-0-6) ผศ.วชัรยี ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1842การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 436สถติธุิรกจิ4112105 D 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวนฤมล ทองหลอ่ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จนัทรา ธนีเพยีร )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031216

นางสาวนฤมล ทองหลอ่

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594031217

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวบษุกร เกดิแกว้

โปรแกรมวิชา -ปรญิญาตร ี4 ปี

5940-31/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 C 3(3-0-6) อ.สกลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1821ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 C 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-16.30) 1841การบญัชตีน้ทนุ3522202 B 3(4-0-5) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1841การภาษอีากร 13522501 C 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1864ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 C 3(3-0-6) ผศ.วชัรยี ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1842การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 436สถติธุิรกจิ4112105 D 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวบษุกร เกดิแกว้ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จนัทรา ธนีเพยีร )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031217

นางสาวบษุกร เกดิแกว้

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594031218

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปภสัสร คชชา

โปรแกรมวิชา -ปรญิญาตร ี4 ปี

5940-31/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 C 3(3-0-6) อ.สกลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1821ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 C 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-16.30) 1841การบญัชตีน้ทนุ3522202 B 3(4-0-5) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1841การภาษอีากร 13522501 C 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1864ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 C 3(3-0-6) ผศ.วชัรยี ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1842การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 436สถติธุิรกจิ4112105 D 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวปภสัสร คชชา )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จนัทรา ธนีเพยีร )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031218

นางสาวปภสัสร คชชา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594031220

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปานใจ ป่ินแกว้

โปรแกรมวิชา -ปรญิญาตร ี4 ปี

5940-31/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (12.30-15.30) 1821ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 C 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-16.30) 1841การบญัชตีน้ทนุ3522202 B 3(4-0-5) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 1861โปรแกรมสาํเรจ็รูปเพือ่งานดา้นการบญัชแี3523402 A 3(2-2-5) อ.รญัชดิา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-12.30) 1821วจิยัทางการบญัชี3523701 B 3(2-2-5) อ.รญัชดิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 1831การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 A 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1842การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวปานใจ ป่ินแกว้ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จนัทรา ธนีเพยีร )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 9

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031220

นางสาวปานใจ ป่ินแกว้

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594031222

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพรพรหม บญุมัน่

โปรแกรมวิชา -ปรญิญาตร ี4 ปี

5940-31/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 C 3(3-0-6) อ.สกลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1821ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 C 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-16.30) 1841การบญัชตีน้ทนุ3522202 B 3(4-0-5) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1841การภาษอีากร 13522501 C 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1864ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 C 3(3-0-6) ผศ.วชัรยี ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1842การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 436สถติธุิรกจิ4112105 D 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวพรพรหม บญุม ัน่ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จนัทรา ธนีเพยีร )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031222

นางสาวพรพรหม บญุมัน่

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594031223

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพรอษุา ม่วงมัง่มี

โปรแกรมวิชา -ปรญิญาตร ี4 ปี

5940-31/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 C 3(3-0-6) อ.สกลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1821ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 C 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-16.30) 1841การบญัชตีน้ทนุ3522202 B 3(4-0-5) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1841การภาษอีากร 13522501 C 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1864ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 C 3(3-0-6) ผศ.วชัรยี ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1842การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 436สถติธุิรกจิ4112105 D 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวพรอษุา มว่งม ัง่ม ี)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จนัทรา ธนีเพยีร )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031223

นางสาวพรอษุา ม่วงมัง่มี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594031224

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพมิพช์นก หารรกัษา

โปรแกรมวิชา -ปรญิญาตร ี4 ปี

5940-31/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 C 3(3-0-6) อ.สกลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1821ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 C 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-16.30) 1841การบญัชตีน้ทนุ3522202 B 3(4-0-5) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1841การภาษอีากร 13522501 C 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1864ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 C 3(3-0-6) ผศ.วชัรยี ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1842การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 436สถติธุิรกจิ4112105 D 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวพมิพช์นก หารรกัษา )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จนัทรา ธนีเพยีร )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031224

นางสาวพมิพช์นก หารรกัษา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594031226

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมลัลยิา ศรภีริมย์

โปรแกรมวิชา -ปรญิญาตร ี4 ปี

5940-31/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 C 3(3-0-6) อ.สกลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1821ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 C 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-16.30) 1841การบญัชตีน้ทนุ3522202 B 3(4-0-5) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1841การภาษอีากร 13522501 C 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1864ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 C 3(3-0-6) ผศ.วชัรยี ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1842การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 436สถติธุิรกจิ4112105 D 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวมลัลยิา ศรภีริมย ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จนัทรา ธนีเพยีร )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031226

นางสาวมลัลยิา ศรภีริมย์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594031227

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรตันาภรณ์ สงิหเ์ลก็

โปรแกรมวิชา -ปรญิญาตร ี4 ปี

5940-31/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 C 3(3-0-6) อ.สกลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1821ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 C 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-16.30) 1841การบญัชตีน้ทนุ3522202 B 3(4-0-5) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1841การภาษอีากร 13522501 C 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1864ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 C 3(3-0-6) ผศ.วชัรยี ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1842การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 436สถติธุิรกจิ4112105 D 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวรตันาภรณ ์สงิหเ์ลก็ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จนัทรา ธนีเพยีร )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031227

นางสาวรตันาภรณ์ สงิหเ์ลก็

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594031228

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววชิราภรณ์ ตัง้มณี

โปรแกรมวิชา -ปรญิญาตร ี4 ปี

5940-31/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 C 3(3-0-6) อ.สกลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1821ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 C 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-16.30) 1841การบญัชตีน้ทนุ3522202 B 3(4-0-5) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1841การภาษอีากร 13522501 C 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1864ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 C 3(3-0-6) ผศ.วชัรยี ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1842การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 436สถติธุิรกจิ4112105 D 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาววชริาภรณ ์ตัง้มณี )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จนัทรา ธนีเพยีร )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031228

นางสาววชิราภรณ์ ตัง้มณี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594031229

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววราพร นาใจดี

โปรแกรมวิชา -ปรญิญาตร ี4 ปี

5940-31/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 C 3(3-0-6) อ.สกลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1821ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 C 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-16.30) 1841การบญัชตีน้ทนุ3522202 B 3(4-0-5) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1841การภาษอีากร 13522501 C 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1864ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 C 3(3-0-6) ผศ.วชัรยี ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1842การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 436สถติธุิรกจิ4112105 D 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาววราพร นาใจด ี)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จนัทรา ธนีเพยีร )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031229

นางสาววราพร นาใจดี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594031230

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววไิลวรรณ ทรพัยท์วี

โปรแกรมวิชา -ปรญิญาตร ี4 ปี

5940-31/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 C 3(3-0-6) อ.สกลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1821ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 C 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-16.30) 1841การบญัชตีน้ทนุ3522202 B 3(4-0-5) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1841การภาษอีากร 13522501 C 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1864ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 C 3(3-0-6) ผศ.วชัรยี ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1842การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 436สถติธุิรกจิ4112105 D 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาววไิลวรรณ ทรพัยท์ว ี)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จนัทรา ธนีเพยีร )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031230

นางสาววิไลวรรณ ทรพัยท์วี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594031231

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศศิธร สงิหท์อง

โปรแกรมวิชา -ปรญิญาตร ี4 ปี

5940-31/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 C 3(3-0-6) อ.สกลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1821ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 C 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-16.30) 1841การบญัชตีน้ทนุ3522202 B 3(4-0-5) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1841การภาษอีากร 13522501 C 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1864ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 C 3(3-0-6) ผศ.วชัรยี ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1842การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 436สถติธุิรกจิ4112105 D 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวศศิธร สงิหท์อง )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จนัทรา ธนีเพยีร )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031231

นางสาวศศิธร สงิหท์อง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594031233

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสกุนัยา ยพุจนัทร ์

โปรแกรมวิชา -ปรญิญาตร ี4 ปี

5940-31/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 C 3(3-0-6) อ.สกลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1821ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 C 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-16.30) 1841การบญัชตีน้ทนุ3522202 B 3(4-0-5) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1841การภาษอีากร 13522501 C 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1864ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 C 3(3-0-6) ผศ.วชัรยี ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1842การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 436สถติธุิรกจิ4112105 D 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุกนัยา ยุพจนัทร ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จนัทรา ธนีเพยีร )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031233

นางสาวสกุนัยา ยพุจนัทร ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594031234

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสนุนัทน ์คชพงษ์

โปรแกรมวิชา -ปรญิญาตร ี4 ปี

5940-31/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 C 3(3-0-6) อ.สกลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1821ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 C 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-16.30) 1841การบญัชตีน้ทนุ3522202 B 3(4-0-5) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1841การภาษอีากร 13522501 C 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1864ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 C 3(3-0-6) ผศ.วชัรยี ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1842การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 436สถติธุิรกจิ4112105 D 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุนนัทน ์คชพงษ ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จนัทรา ธนีเพยีร )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031234

นางสาวสนุนัทน์ คชพงษ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594031236

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวโสภา ขาวช่วง

โปรแกรมวิชา -ปรญิญาตร ี4 ปี

5940-31/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 C 3(3-0-6) อ.สกลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-16.30) 1841การบญัชตีน้ทนุ3522202 B 3(4-0-5) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 1831การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 A 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1842การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวโสภา ขาวช่วง )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จนัทรา ธนีเพยีร )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

12

*

*

12 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031236

นางสาวโสภา ขาวช่วง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594031238

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอชัญา ดาํรงบูรณะกลุชยั

โปรแกรมวิชา -ปรญิญาตร ี4 ปี

5940-31/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 C 3(3-0-6) อ.สกลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1821ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 C 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-16.30) 1841การบญัชตีน้ทนุ3522202 B 3(4-0-5) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1841การภาษอีากร 13522501 C 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1864ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 C 3(3-0-6) ผศ.วชัรยี ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1842การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 436สถติธุิรกจิ4112105 D 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอชัญา ดาํรงบูรณะกลุชยั )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จนัทรา ธนีเพยีร )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031238

นางสาวอชัญา ดาํรงบูรณะกลุชยั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594031239

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอมัพวรรณ เชิญทอง

โปรแกรมวิชา -ปรญิญาตร ี4 ปี

5940-31/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 C 3(3-0-6) อ.สกลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1821ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 C 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-16.30) 1841การบญัชตีน้ทนุ3522202 B 3(4-0-5) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1841การภาษอีากร 13522501 C 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1864ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 C 3(3-0-6) ผศ.วชัรยี ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1842การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 436สถติธุิรกจิ4112105 D 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอมัพวรรณ เชญิทอง )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จนัทรา ธนีเพยีร )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031239

นางสาวอมัพวรรณ เชิญทอง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594031240

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอไุรรตัน ์ขวญัสมคดิ

โปรแกรมวิชา -ปรญิญาตร ี4 ปี

5940-31/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 C 3(3-0-6) อ.สกลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1821ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 C 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-16.30) 1841การบญัชตีน้ทนุ3522202 B 3(4-0-5) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1841การภาษอีากร 13522501 C 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1864ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 C 3(3-0-6) ผศ.วชัรยี ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1842การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 436สถติธุิรกจิ4112105 D 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอไุรรตัน ์ขวญัสมคดิ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จนัทรา ธนีเพยีร )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031240

นางสาวอไุรรตัน์ ขวญัสมคดิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594031241

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายธณากร เบญจมาศ

โปรแกรมวิชา -ปรญิญาตร ี4 ปี

5940-31/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 C 3(3-0-6) อ.สกลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1821ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 C 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-16.30) 1841การบญัชตีน้ทนุ3522202 B 3(4-0-5) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1841การภาษอีากร 13522501 C 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1864ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 C 3(3-0-6) ผศ.วชัรยี ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1842การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 436สถติธุิรกจิ4112105 D 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายธณากร เบญจมาศ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จนัทรา ธนีเพยีร )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031241

นายธณากร เบญจมาศ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594031242

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายนนัทชยั รุง่อยู่ทอง

โปรแกรมวิชา -ปรญิญาตร ี4 ปี

5940-31/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 C 3(3-0-6) อ.สกลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1821ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 C 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-16.30) 1841การบญัชตีน้ทนุ3522202 B 3(4-0-5) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1841การภาษอีากร 13522501 C 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1864ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 C 3(3-0-6) ผศ.วชัรยี ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1842การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 436สถติธุิรกจิ4112105 D 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายนนัทชยั รุ่งอยู่ทอง )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จนัทรา ธนีเพยีร )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031242

นายนนัทชยั รุ่งอยู่ทอง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594031243

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายวรพล จงสว่างเสรชียั

โปรแกรมวิชา -ปรญิญาตร ี4 ปี

5940-31/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 C 3(3-0-6) อ.สกลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1821ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 C 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-16.30) 1841การบญัชตีน้ทนุ3522202 B 3(4-0-5) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1841การภาษอีากร 13522501 C 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1864ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 C 3(3-0-6) ผศ.วชัรยี ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1842การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 436สถติธุิรกจิ4112105 D 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายวรพล จงสวา่งเสรชียั )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จนัทรา ธนีเพยีร )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031243

นายวรพล จงสว่างเสรชียั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594031247

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศศิฉาย แอบทพิย์

โปรแกรมวิชา -ปรญิญาตร ี4 ปี

5940-31/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 C 3(3-0-6) อ.สกลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1821ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 C 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-16.30) 1841การบญัชตีน้ทนุ3522202 B 3(4-0-5) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 1831การบญัชเีฉพาะกจิการ3524102 A 3(3-0-6) ผศ.รตันาภรณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1864ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 C 3(3-0-6) ผศ.วชัรยี ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1842การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวศศิฉาย แอบทพิย ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จนัทรา ธนีเพยีร )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

15

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031247

นางสาวศศิฉาย แอบทพิย์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594031301

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกรองแกว้ ลบถม

โปรแกรมวิชา -ปรญิญาตร ี4 ปี

5940-31/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 D 3(3-0-6) อ.สกลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 D 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 1853การบญัชตีน้ทนุ3522202 C 3(4-0-5) ผศ.พมิลพรรณ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1841การภาษอีากร 13522501 D 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1864ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 D 3(3-0-6) ผศ.วชัรยี ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1845การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 C 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 436สถติธุิรกจิ4112105 E 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกรองแกว้ ลบถม )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ.พมิลพรรณ สงิหท์อง )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031301

นางสาวกรองแกว้ ลบถม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594031302

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกญัญารตัน ์โฉมงามขํา

โปรแกรมวิชา -ปรญิญาตร ี4 ปี

5940-31/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 D 3(3-0-6) อ.สกลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 D 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 1853การบญัชตีน้ทนุ3522202 C 3(4-0-5) ผศ.พมิลพรรณ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1841การภาษอีากร 13522501 D 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1864ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 D 3(3-0-6) ผศ.วชัรยี ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1845การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 C 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 436สถติธุิรกจิ4112105 E 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกญัญารตัน ์โฉมงามขาํ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ.พมิลพรรณ สงิหท์อง )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031302

นางสาวกญัญารตัน์ โฉมงามขํา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594031303

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกาญจนา เอีย่มสาํอางค์

โปรแกรมวิชา -ปรญิญาตร ี4 ปี

5940-31/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 D 3(3-0-6) อ.สกลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 D 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 1853การบญัชตีน้ทนุ3522202 C 3(4-0-5) ผศ.พมิลพรรณ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1841การภาษอีากร 13522501 D 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1864ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 D 3(3-0-6) ผศ.วชัรยี ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1845การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 C 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 436สถติธุิรกจิ4112105 E 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกาญจนา เอีย่มสาํอางค ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ.พมิลพรรณ สงิหท์อง )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031303

นางสาวกาญจนา เอีย่มสาํอางค์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594031304

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจนัทมิา นาดี

โปรแกรมวิชา -ปรญิญาตร ี4 ปี

5940-31/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 D 3(3-0-6) อ.สกลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 D 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 1853การบญัชตีน้ทนุ3522202 C 3(4-0-5) ผศ.พมิลพรรณ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1841การภาษอีากร 13522501 D 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1864ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 D 3(3-0-6) ผศ.วชัรยี ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1845การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 C 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 436สถติธุิรกจิ4112105 E 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวจนัทมิา นาด ี)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ.พมิลพรรณ สงิหท์อง )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031304

นางสาวจนัทมิา นาดี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594031307

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจุฑามาศ เกตกุลํา่

โปรแกรมวิชา -ปรญิญาตร ี4 ปี

5940-31/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 D 3(3-0-6) อ.สกลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 D 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 1853การบญัชตีน้ทนุ3522202 C 3(4-0-5) ผศ.พมิลพรรณ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1841การภาษอีากร 13522501 D 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1864ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 D 3(3-0-6) ผศ.วชัรยี ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1845การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 C 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 436สถติธุิรกจิ4112105 E 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวจฑุามาศ เกตกุล ํา่ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ.พมิลพรรณ สงิหท์อง )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031307

นางสาวจุฑามาศ เกตกุลํา่

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594031308

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชนมนิ์ภา กิ่งทอง

โปรแกรมวิชา -ปรญิญาตร ี4 ปี

5940-31/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 D 3(3-0-6) อ.สกลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 D 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 1853การบญัชตีน้ทนุ3522202 C 3(4-0-5) ผศ.พมิลพรรณ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1841การภาษอีากร 13522501 D 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1864ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 D 3(3-0-6) ผศ.วชัรยี ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1845การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 C 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 436สถติธุิรกจิ4112105 E 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวชนมนิ์ภา กิ่งทอง )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ.พมิลพรรณ สงิหท์อง )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031308

นางสาวชนมนิ์ภา กิ่งทอง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594031309

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวฐดิารตัน ์ขุนพลิกึ

โปรแกรมวิชา -ปรญิญาตร ี4 ปี

5940-31/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 D 3(3-0-6) อ.สกลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 D 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 1853การบญัชตีน้ทนุ3522202 C 3(4-0-5) ผศ.พมิลพรรณ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1841การภาษอีากร 13522501 D 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1864ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 D 3(3-0-6) ผศ.วชัรยี ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1845การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 C 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 436สถติธุิรกจิ4112105 E 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวฐดิารตัน ์ขนุพลิกึ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ.พมิลพรรณ สงิหท์อง )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031309

นางสาวฐดิารตัน์ ขุนพลิกึ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594031310

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฎฐา ธรรมวเิศษ

โปรแกรมวิชา -ปรญิญาตร ี4 ปี

5940-31/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 D 3(3-0-6) อ.สกลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 D 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 1853การบญัชตีน้ทนุ3522202 C 3(4-0-5) ผศ.พมิลพรรณ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1841การภาษอีากร 13522501 D 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1864ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 D 3(3-0-6) ผศ.วชัรยี ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1845การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 C 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 436สถติธุิรกจิ4112105 E 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวณฎัฐา ธรรมวเิศษ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ.พมิลพรรณ สงิหท์อง )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031310

นางสาวณัฎฐา ธรรมวิเศษ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594031312

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวทศัวรรณ สงัขส์ดุ

โปรแกรมวิชา -ปรญิญาตร ี4 ปี

5940-31/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 D 3(3-0-6) อ.สกลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 D 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 1853การบญัชตีน้ทนุ3522202 C 3(4-0-5) ผศ.พมิลพรรณ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1841การภาษอีากร 13522501 D 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1864ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 D 3(3-0-6) ผศ.วชัรยี ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1845การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 C 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 436สถติธุิรกจิ4112105 E 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวทศัวรรณ สงัขสุ์ด )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ.พมิลพรรณ สงิหท์อง )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031312

นางสาวทศัวรรณ สงัขส์ดุ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594031313

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธญัรดา กอ่แกว้

โปรแกรมวิชา -ปรญิญาตร ี4 ปี

5940-31/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 D 3(3-0-6) อ.สกลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 D 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 1853การบญัชตีน้ทนุ3522202 C 3(4-0-5) ผศ.พมิลพรรณ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1841การภาษอีากร 13522501 D 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1864ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 D 3(3-0-6) ผศ.วชัรยี ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1845การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 C 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 436สถติธุิรกจิ4112105 E 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวธญัรดา ก่อแกว้ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ.พมิลพรรณ สงิหท์อง )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031313

นางสาวธญัรดา กอ่แกว้

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594031314

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธนัญนนัท ์ธีรโรจนเ์จรญิ

โปรแกรมวิชา -ปรญิญาตร ี4 ปี

5940-31/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 D 3(3-0-6) อ.สกลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 D 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 1853การบญัชตีน้ทนุ3522202 C 3(4-0-5) ผศ.พมิลพรรณ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1841การภาษอีากร 13522501 D 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1864ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 D 3(3-0-6) ผศ.วชัรยี ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1845การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 C 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 436สถติธุิรกจิ4112105 E 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวธนัญนนัท ์ธรีโรจนเ์จรญิ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ.พมิลพรรณ สงิหท์อง )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031314

นางสาวธนัญนนัท ์ธีรโรจน์เจรญิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594031316

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนาตยา ผ่องใส

โปรแกรมวิชา -ปรญิญาตร ี4 ปี

5940-31/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 D 3(3-0-6) อ.สกลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 D 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 1853การบญัชตีน้ทนุ3522202 C 3(4-0-5) ผศ.พมิลพรรณ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1841การภาษอีากร 13522501 D 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1864ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 D 3(3-0-6) ผศ.วชัรยี ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1845การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 C 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 436สถติธุิรกจิ4112105 E 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวนาตยา ผ่องใส )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ.พมิลพรรณ สงิหท์อง )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031316

นางสาวนาตยา ผ่องใส

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594031318

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปรารถนา จนัทรบู์รณ์

โปรแกรมวิชา -ปรญิญาตร ี4 ปี

5940-31/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 D 3(3-0-6) อ.สกลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 D 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 1853การบญัชตีน้ทนุ3522202 C 3(4-0-5) ผศ.พมิลพรรณ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1841การภาษอีากร 13522501 D 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1864ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 D 3(3-0-6) ผศ.วชัรยี ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1845การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 C 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 436สถติธุิรกจิ4112105 E 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวปรารถนา จนัทรบู์รณ ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ.พมิลพรรณ สงิหท์อง )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031318

นางสาวปรารถนา จนัทรบู์รณ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594031319

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปานรตัน ์สนิทวี

โปรแกรมวิชา -ปรญิญาตร ี4 ปี

5940-31/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 D 3(3-0-6) อ.สกลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 D 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 1853การบญัชตีน้ทนุ3522202 C 3(4-0-5) ผศ.พมิลพรรณ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1841การภาษอีากร 13522501 D 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1864ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 D 3(3-0-6) ผศ.วชัรยี ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1845การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 C 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 436สถติธุิรกจิ4112105 E 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวปานรตัน ์สนิทว ี)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ.พมิลพรรณ สงิหท์อง )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031319

นางสาวปานรตัน์ สนิทวี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594031320

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปารฉิตัร ใจเสงีย่ม

โปรแกรมวิชา -ปรญิญาตร ี4 ปี

5940-31/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 D 3(3-0-6) อ.สกลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 D 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 1853การบญัชตีน้ทนุ3522202 C 3(4-0-5) ผศ.พมิลพรรณ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1841การภาษอีากร 13522501 D 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1864ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 D 3(3-0-6) ผศ.วชัรยี ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1845การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 C 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 436สถติธุิรกจิ4112105 E 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวปารฉิตัร ใจเสงีย่ม )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ.พมิลพรรณ สงิหท์อง )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031320

นางสาวปารฉิตัร ใจเสงีย่ม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594031322

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพรรณวรท แซ่ว่อง

โปรแกรมวิชา -ปรญิญาตร ี4 ปี

5940-31/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 D 3(3-0-6) อ.สกลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 D 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 1853การบญัชตีน้ทนุ3522202 C 3(4-0-5) ผศ.พมิลพรรณ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1841การภาษอีากร 13522501 D 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1864ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 D 3(3-0-6) ผศ.วชัรยี ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1845การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 C 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 436สถติธุิรกจิ4112105 E 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวพรรณวรท แซ่วอ่ง )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ.พมิลพรรณ สงิหท์อง )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031322

นางสาวพรรณวรท แซ่ว่อง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594031324

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพมิพผ์กา บษุราคาํ

โปรแกรมวิชา -ปรญิญาตร ี4 ปี

5940-31/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 D 3(3-0-6) อ.สกลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 D 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 1853การบญัชตีน้ทนุ3522202 C 3(4-0-5) ผศ.พมิลพรรณ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1841การภาษอีากร 13522501 D 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1864ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 D 3(3-0-6) ผศ.วชัรยี ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1845การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 C 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 436สถติธุิรกจิ4112105 E 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวพมิพผ์กา บษุราคาํ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ.พมิลพรรณ สงิหท์อง )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031324

นางสาวพมิพผ์กา บษุราคาํ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594031325

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวภทัรานิษฐ ์คงสดุ

โปรแกรมวิชา -ปรญิญาตร ี4 ปี

5940-31/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 D 3(3-0-6) อ.สกลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 D 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 1853การบญัชตีน้ทนุ3522202 C 3(4-0-5) ผศ.พมิลพรรณ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1841การภาษอีากร 13522501 D 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1864ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 D 3(3-0-6) ผศ.วชัรยี ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1845การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 C 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 436สถติธุิรกจิ4112105 E 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวภทัรานิษฐ ์คงสุด )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ.พมิลพรรณ สงิหท์อง )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031325

นางสาวภทัรานิษฐ ์คงสดุ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594031327

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววรดา เรอืงสนิ

โปรแกรมวิชา -ปรญิญาตร ี4 ปี

5940-31/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 D 3(3-0-6) อ.สกลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 D 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 1853การบญัชตีน้ทนุ3522202 C 3(4-0-5) ผศ.พมิลพรรณ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1841การภาษอีากร 13522501 D 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1864ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 D 3(3-0-6) ผศ.วชัรยี ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1845การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 C 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 436สถติธุิรกจิ4112105 E 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาววรดา เรอืงสนิ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ.พมิลพรรณ สงิหท์อง )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031327

นางสาววรดา เรอืงสนิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594031328

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววราภรณ์ เพชรไชย

โปรแกรมวิชา -ปรญิญาตร ี4 ปี

5940-31/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 D 3(3-0-6) อ.สกลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 D 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 1853การบญัชตีน้ทนุ3522202 C 3(4-0-5) ผศ.พมิลพรรณ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1841การภาษอีากร 13522501 D 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1864ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 D 3(3-0-6) ผศ.วชัรยี ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1845การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 C 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 436สถติธุิรกจิ4112105 E 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาววราภรณ ์เพชรไชย )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ.พมิลพรรณ สงิหท์อง )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031328

นางสาววราภรณ์ เพชรไชย

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594031329

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศรญัญา นดัวไิล

โปรแกรมวิชา -ปรญิญาตร ี4 ปี

5940-31/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 D 3(3-0-6) อ.สกลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 D 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 1853การบญัชตีน้ทนุ3522202 C 3(4-0-5) ผศ.พมิลพรรณ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1841การภาษอีากร 13522501 D 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1864ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 D 3(3-0-6) ผศ.วชัรยี ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1845การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 C 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 436สถติธุิรกจิ4112105 E 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวศรญัญา นดัวไิล )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ.พมิลพรรณ สงิหท์อง )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031329

นางสาวศรญัญา นดัวิไล

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594031330

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรกิญัญา คุม้ครอง

โปรแกรมวิชา -ปรญิญาตร ี4 ปี

5940-31/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 D 3(3-0-6) อ.สกลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 D 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 1853การบญัชตีน้ทนุ3522202 C 3(4-0-5) ผศ.พมิลพรรณ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1841การภาษอีากร 13522501 D 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1864ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 D 3(3-0-6) ผศ.วชัรยี ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1845การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 C 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 436สถติธุิรกจิ4112105 E 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวศิรกิญัญา คุม้ครอง )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ.พมิลพรรณ สงิหท์อง )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031330

นางสาวศิรกิญัญา คุม้ครอง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594031333

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสภุลกัษณ์ เกตเุทศ

โปรแกรมวิชา -ปรญิญาตร ี4 ปี

5940-31/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 D 3(3-0-6) อ.สกลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 D 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 1853การบญัชตีน้ทนุ3522202 C 3(4-0-5) ผศ.พมิลพรรณ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1841การภาษอีากร 13522501 D 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1864ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 D 3(3-0-6) ผศ.วชัรยี ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1845การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 C 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 436สถติธุิรกจิ4112105 E 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุภลกัษณ ์เกตเุทศ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ.พมิลพรรณ สงิหท์อง )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031333

นางสาวสภุลกัษณ์ เกตเุทศ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594031334

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสวุรนิทร ์แพงละบตุร

โปรแกรมวิชา -ปรญิญาตร ี4 ปี

5940-31/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 D 3(3-0-6) อ.สกลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 D 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 1853การบญัชตีน้ทนุ3522202 C 3(4-0-5) ผศ.พมิลพรรณ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1841การภาษอีากร 13522501 D 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1864ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 D 3(3-0-6) ผศ.วชัรยี ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1845การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 C 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 436สถติธุิรกจิ4112105 E 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุวรนิทร ์แพงละบตุร )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ.พมิลพรรณ สงิหท์อง )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031334

นางสาวสวุรนิทร ์แพงละบตุร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594031336

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอนดัดา อบุลรตัน์

โปรแกรมวิชา -ปรญิญาตร ี4 ปี

5940-31/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 D 3(3-0-6) อ.สกลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 D 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 1853การบญัชตีน้ทนุ3522202 C 3(4-0-5) ผศ.พมิลพรรณ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1841การภาษอีากร 13522501 D 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1864ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 D 3(3-0-6) ผศ.วชัรยี ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1845การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 C 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 436สถติธุิรกจิ4112105 E 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอนดัดา อบุลรตัน ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ.พมิลพรรณ สงิหท์อง )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031336

นางสาวอนดัดา อบุลรตัน์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594031337

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอญัชิสา นุรติมนต์

โปรแกรมวิชา -ปรญิญาตร ี4 ปี

5940-31/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 D 3(3-0-6) อ.สกลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 D 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 1853การบญัชตีน้ทนุ3522202 C 3(4-0-5) ผศ.พมิลพรรณ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1841การภาษอีากร 13522501 D 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1864ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 D 3(3-0-6) ผศ.วชัรยี ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1845การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 C 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 436สถติธุิรกจิ4112105 E 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอญัชสิา นุรติมนต ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ.พมิลพรรณ สงิหท์อง )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031337

นางสาวอญัชิสา นุรติมนต์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594031338

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอมัราพร เปลี่ยนรูป

โปรแกรมวิชา -ปรญิญาตร ี4 ปี

5940-31/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 D 3(3-0-6) อ.สกลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 D 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 1853การบญัชตีน้ทนุ3522202 C 3(4-0-5) ผศ.พมิลพรรณ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1841การภาษอีากร 13522501 D 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1864ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 D 3(3-0-6) ผศ.วชัรยี ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1845การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 C 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 436สถติธุิรกจิ4112105 E 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอมัราพร เปลีย่นรูป )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ.พมิลพรรณ สงิหท์อง )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031338

นางสาวอมัราพร เปลี่ยนรูป

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594031340

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายธนวฒัน ์เจยีมเงนิ

โปรแกรมวิชา -ปรญิญาตร ี4 ปี

5940-31/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 D 3(3-0-6) อ.สกลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 D 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 1853การบญัชตีน้ทนุ3522202 C 3(4-0-5) ผศ.พมิลพรรณ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1841การภาษอีากร 13522501 D 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1864ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 D 3(3-0-6) ผศ.วชัรยี ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1845การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 C 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 436สถติธุิรกจิ4112105 E 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายธนวฒัน ์เจยีมเงนิ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ.พมิลพรรณ สงิหท์อง )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031340

นายธนวฒัน์ เจยีมเงนิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594031343

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวฐติกิานต ์เรอืงเจรญิ

โปรแกรมวิชา -ปรญิญาตร ี4 ปี

5940-31/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 D 3(3-0-6) อ.สกลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 D 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 1853การบญัชตีน้ทนุ3522202 C 3(4-0-5) ผศ.พมิลพรรณ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1841การภาษอีากร 13522501 D 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1864ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 D 3(3-0-6) ผศ.วชัรยี ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1845การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 C 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 436สถติธุิรกจิ4112105 E 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวฐติกิานต ์เรอืงเจรญิ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ.พมิลพรรณ สงิหท์อง )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031343

นางสาวฐติกิานต ์เรอืงเจรญิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594031345

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเยาวลกัษณ์ ผ่องจติร

โปรแกรมวิชา -ปรญิญาตร ี4 ปี

5940-31/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 D 3(3-0-6) อ.สกลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 D 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 1853การบญัชตีน้ทนุ3522202 C 3(4-0-5) ผศ.พมิลพรรณ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1841การภาษอีากร 13522501 D 3(3-0-6) ผศ.สรภพ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1864ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 D 3(3-0-6) ผศ.วชัรยี ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1845การเงนิระหวา่งประเทศ3623401 C 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 436สถติธุิรกจิ4112105 E 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวเยาวลกัษณ ์ผ่องจติร )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ.พมิลพรรณ สงิหท์อง )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594031345

นางสาวเยาวลกัษณ์ ผ่องจติร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594101501

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกรุณา แสงอํา่

โปรแกรมวิชา ภาษาไทยปรญิญาตร ี5 ปี

5941-01/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 A 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) SU-503นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 A 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1424พฒันาการของภาษาไทย1542104 A 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-16.30) 2356ศิลปะการอ่านทาํนองเสนาะ1542303 A 3(2-2-5) ผศ.ปรชัญา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1465วรรณกรรมวจิารณ์1543208 A 3(3-0-6) อ.ทนงศ์ 10 พ.ค. 61. (10.30-12.30)

ศ. (08.30-11.30) 435โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 C 3(3-0-6) อ.สุรรีตัน์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 312, จ. (15.30-17.30) 3103เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกรุณา แสงอํา่ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ทนงศ ์จนัทะมาตย ์)

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594101501

นางสาวกรุณา แสงอํา่

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594101502

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกาญจนา เหมือนสวุรรณ์

โปรแกรมวิชา ภาษาไทยปรญิญาตร ี5 ปี

5941-01/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 A 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) SU-503นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 A 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1424พฒันาการของภาษาไทย1542104 A 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-16.30) 2356ศิลปะการอ่านทาํนองเสนาะ1542303 A 3(2-2-5) ผศ.ปรชัญา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1465การวจิกัษณอ์รรถรสทางวรรณคดี1544217 A 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา 9 พ.ค. 61. (10.30-12.30)

ศ. (08.30-11.30) 435โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 C 3(3-0-6) อ.สุรรีตัน์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 312, จ. (15.30-17.30) 3103เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกาญจนา เหมอืนสุวรรณ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ทนงศ ์จนัทะมาตย ์)

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594101502

นางสาวกาญจนา เหมือนสวุรรณ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594101503

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกสุมุา ทรพัยม์า

โปรแกรมวิชา ภาษาไทยปรญิญาตร ี5 ปี

5941-01/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 A 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) SU-503นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 A 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1424พฒันาการของภาษาไทย1542104 A 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-16.30) 2356ศิลปะการอ่านทาํนองเสนาะ1542303 A 3(2-2-5) ผศ.ปรชัญา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1465วรรณกรรมวจิารณ์1543208 A 3(3-0-6) อ.ทนงศ์ 10 พ.ค. 61. (10.30-12.30)

ศ. (08.30-11.30) 435โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 C 3(3-0-6) อ.สุรรีตัน์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 312, จ. (15.30-17.30) 3103เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกสุุมา ทรพัยม์า )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ทนงศ ์จนัทะมาตย ์)

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594101503

นางสาวกสุมุา ทรพัยม์า

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594101504

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวขวญัฤทยั คงกระพนัธ์

โปรแกรมวิชา ภาษาไทยปรญิญาตร ี5 ปี

5941-01/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 A 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) SU-503นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 A 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1424พฒันาการของภาษาไทย1542104 A 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-16.30) 2356ศิลปะการอ่านทาํนองเสนาะ1542303 A 3(2-2-5) ผศ.ปรชัญา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1465การวจิกัษณอ์รรถรสทางวรรณคดี1544217 A 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา 9 พ.ค. 61. (10.30-12.30)

ศ. (08.30-11.30) 435โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 C 3(3-0-6) อ.สุรรีตัน์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 312, จ. (15.30-17.30) 3103เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวขวญัฤทยั คงกระพนัธ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ทนงศ ์จนัทะมาตย ์)

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594101504

นางสาวขวญัฤทยั คงกระพนัธ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594101505

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจารุวรรณ กลัยาณรตัน์

โปรแกรมวิชา ภาษาไทยปรญิญาตร ี5 ปี

5941-01/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 A 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) SU-503นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 A 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1424พฒันาการของภาษาไทย1542104 A 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-16.30) 2356ศิลปะการอ่านทาํนองเสนาะ1542303 A 3(2-2-5) ผศ.ปรชัญา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1465การวจิกัษณอ์รรถรสทางวรรณคดี1544217 A 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา 9 พ.ค. 61. (10.30-12.30)

ศ. (08.30-11.30) 435โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 C 3(3-0-6) อ.สุรรีตัน์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 312, จ. (15.30-17.30) 3103เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวจารุวรรณ กลัยาณรตัน ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ทนงศ ์จนัทะมาตย ์)

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594101505

นางสาวจารุวรรณ กลัยาณรตัน์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594101508

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชนกนนัท ์สว่างฟ้า

โปรแกรมวิชา ภาษาไทยปรญิญาตร ี5 ปี

5941-01/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 A 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) SU-503นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 A 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1424พฒันาการของภาษาไทย1542104 A 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-16.30) 2356ศิลปะการอ่านทาํนองเสนาะ1542303 A 3(2-2-5) ผศ.ปรชัญา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1465วรรณกรรมวจิารณ์1543208 A 3(3-0-6) อ.ทนงศ์ 10 พ.ค. 61. (10.30-12.30)

ศ. (08.30-11.30) 435โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 C 3(3-0-6) อ.สุรรีตัน์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 312, จ. (15.30-17.30) 3103เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวชนกนนัท ์สวา่งฟ้า )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ทนงศ ์จนัทะมาตย ์)

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594101508

นางสาวชนกนนัท ์สว่างฟ้า

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594101509

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชรนิรตัน ์แท่นเหลก็

โปรแกรมวิชา ภาษาไทยปรญิญาตร ี5 ปี

5941-01/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 A 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) SU-503นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 A 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1424พฒันาการของภาษาไทย1542104 A 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-16.30) 2356ศิลปะการอ่านทาํนองเสนาะ1542303 A 3(2-2-5) ผศ.ปรชัญา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1465การวจิกัษณอ์รรถรสทางวรรณคดี1544217 A 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา 9 พ.ค. 61. (10.30-12.30)

ศ. (08.30-11.30) 435โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 C 3(3-0-6) อ.สุรรีตัน์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 312, จ. (15.30-17.30) 3103เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวชรนิรตัน ์แท่นเหลก็ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ทนงศ ์จนัทะมาตย ์)

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594101509

นางสาวชรนิรตัน์ แท่นเหลก็

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594101510

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชลดา ผกับวัเงนิ

โปรแกรมวิชา ภาษาไทยปรญิญาตร ี5 ปี

5941-01/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 A 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) SU-503นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 A 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1424พฒันาการของภาษาไทย1542104 A 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-16.30) 2356ศิลปะการอ่านทาํนองเสนาะ1542303 A 3(2-2-5) ผศ.ปรชัญา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1465วรรณกรรมวจิารณ์1543208 A 3(3-0-6) อ.ทนงศ์ 10 พ.ค. 61. (10.30-12.30)

ศ. (08.30-11.30) 435โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 C 3(3-0-6) อ.สุรรีตัน์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 312, จ. (15.30-17.30) 3103เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวชลดา ผกับวัเงนิ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ทนงศ ์จนัทะมาตย ์)

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594101510

นางสาวชลดา ผกับวัเงนิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594101511

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวญาณิกา ขุนภกัดี

โปรแกรมวิชา ภาษาไทยปรญิญาตร ี5 ปี

5941-01/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 A 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) SU-503นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 A 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1424พฒันาการของภาษาไทย1542104 A 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-16.30) 2356ศิลปะการอ่านทาํนองเสนาะ1542303 A 3(2-2-5) ผศ.ปรชัญา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1465วรรณกรรมวจิารณ์1543208 A 3(3-0-6) อ.ทนงศ์ 10 พ.ค. 61. (10.30-12.30)

ศ. (08.30-11.30) 435โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 C 3(3-0-6) อ.สุรรีตัน์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 312, จ. (15.30-17.30) 3103เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวญาณิกา ขนุภกัด ี)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ทนงศ ์จนัทะมาตย ์)

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594101511

นางสาวญาณิกา ขุนภกัดี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594101512

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐธิดา แซ่ฉัว่

โปรแกรมวิชา ภาษาไทยปรญิญาตร ี5 ปี

5941-01/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 A 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) SU-503นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 A 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1424พฒันาการของภาษาไทย1542104 A 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-16.30) 2356ศิลปะการอ่านทาํนองเสนาะ1542303 A 3(2-2-5) ผศ.ปรชัญา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1465การวจิกัษณอ์รรถรสทางวรรณคดี1544217 A 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา 9 พ.ค. 61. (10.30-12.30)

ศ. (08.30-11.30) 435โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 C 3(3-0-6) อ.สุรรีตัน์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 312, จ. (15.30-17.30) 3103เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวณฐัธดิา แซ่ฉัว่ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ทนงศ ์จนัทะมาตย ์)

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594101512

นางสาวณัฐธิดา แซ่ฉัว่

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594101513

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐมล อยู่ย ัง่ยนื

โปรแกรมวิชา ภาษาไทยปรญิญาตร ี5 ปี

5941-01/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 A 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) SU-503นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 A 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1424พฒันาการของภาษาไทย1542104 A 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-16.30) 2356ศิลปะการอ่านทาํนองเสนาะ1542303 A 3(2-2-5) ผศ.ปรชัญา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-12.30) 1465การพฒันาทกัษะการอ่าน1542307 A 3(2-2-5) อ.พชัรนิทร์ 8 พ.ค. 61. (10.30-12.30)

ศ. (08.30-11.30) 435โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 C 3(3-0-6) อ.สุรรีตัน์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 312, จ. (15.30-17.30) 3103เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวณฐัมล อยู่ย ัง่ยนื )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ทนงศ ์จนัทะมาตย ์)

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594101513

นางสาวณัฐมล อยู่ย ัง่ยนื

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594101514

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธนพร เชยชิต

โปรแกรมวิชา ภาษาไทยปรญิญาตร ี5 ปี

5941-01/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 A 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) SU-503นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 A 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1424พฒันาการของภาษาไทย1542104 A 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-16.30) 2356ศิลปะการอ่านทาํนองเสนาะ1542303 A 3(2-2-5) ผศ.ปรชัญา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-12.30) 1465การพฒันาทกัษะการอ่าน1542307 A 3(2-2-5) อ.พชัรนิทร์ 8 พ.ค. 61. (10.30-12.30)

ศ. (08.30-11.30) 435โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 C 3(3-0-6) อ.สุรรีตัน์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 312, จ. (15.30-17.30) 3103เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวธนพร เชยชติ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ทนงศ ์จนัทะมาตย ์)

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594101514

นางสาวธนพร เชยชิต

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594101515

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธิดารตัน ์คงสวี

โปรแกรมวิชา ภาษาไทยปรญิญาตร ี5 ปี

5941-01/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

. ( - )เอกเลอืกของสาขาภาษาไทย0100002 A 0(0-0)

พฤ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 A 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) SU-503นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 A 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1424พฒันาการของภาษาไทย1542104 A 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-16.30) 2356ศิลปะการอ่านทาํนองเสนาะ1542303 A 3(2-2-5) ผศ.ปรชัญา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 435โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 C 3(3-0-6) อ.สุรรีตัน์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 312, จ. (15.30-17.30) 3103เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวธดิารตัน ์คงสว ี)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ทนงศ ์จนัทะมาตย ์)

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 6

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594101515

นางสาวธิดารตัน์ คงสวี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594101516

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนฤมล เนียมจติร

โปรแกรมวิชา ภาษาไทยปรญิญาตร ี5 ปี

5941-01/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 A 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) SU-503นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 A 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1424พฒันาการของภาษาไทย1542104 A 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-16.30) 2356ศิลปะการอ่านทาํนองเสนาะ1542303 A 3(2-2-5) ผศ.ปรชัญา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1465วรรณกรรมวจิารณ์1543208 A 3(3-0-6) อ.ทนงศ์ 10 พ.ค. 61. (10.30-12.30)

ศ. (08.30-11.30) 435โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 C 3(3-0-6) อ.สุรรีตัน์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 312, จ. (15.30-17.30) 3103เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวนฤมล เนียมจติร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ทนงศ ์จนัทะมาตย ์)

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594101516

นางสาวนฤมล เนียมจติร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594101518

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปาหนนั เจรญิราษฎร ์

โปรแกรมวิชา ภาษาไทยปรญิญาตร ี5 ปี

5941-01/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 A 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) SU-503นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 A 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1424พฒันาการของภาษาไทย1542104 A 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-16.30) 2356ศิลปะการอ่านทาํนองเสนาะ1542303 A 3(2-2-5) ผศ.ปรชัญา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1465วรรณกรรมวจิารณ์1543208 A 3(3-0-6) อ.ทนงศ์ 10 พ.ค. 61. (10.30-12.30)

ศ. (08.30-11.30) 435โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 C 3(3-0-6) อ.สุรรีตัน์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 312, จ. (15.30-17.30) 3103เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวปาหนนั เจรญิราษฎร ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ทนงศ ์จนัทะมาตย ์)

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594101518

นางสาวปาหนนั เจรญิราษฎร์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594101519

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปิยนุช ธนิตกลุ

โปรแกรมวิชา ภาษาไทยปรญิญาตร ี5 ปี

5941-01/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 A 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) SU-503นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 A 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1424พฒันาการของภาษาไทย1542104 A 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-16.30) 2356ศิลปะการอ่านทาํนองเสนาะ1542303 A 3(2-2-5) ผศ.ปรชัญา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1465วรรณกรรมวจิารณ์1543208 A 3(3-0-6) อ.ทนงศ์ 10 พ.ค. 61. (10.30-12.30)

ศ. (08.30-11.30) 435โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 C 3(3-0-6) อ.สุรรีตัน์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 312, จ. (15.30-17.30) 3103เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวปิยนุช ธนิตกลุ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ทนงศ ์จนัทะมาตย ์)

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594101519

นางสาวปิยนุช ธนิตกลุ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594101520

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพรพมิล เพชรขวญั

โปรแกรมวิชา ภาษาไทยปรญิญาตร ี5 ปี

5941-01/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 A 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) SU-503นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 A 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1424พฒันาการของภาษาไทย1542104 A 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-16.30) 2356ศิลปะการอ่านทาํนองเสนาะ1542303 A 3(2-2-5) ผศ.ปรชัญา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-12.30) 1465การพฒันาทกัษะการอ่าน1542307 A 3(2-2-5) อ.พชัรนิทร์ 8 พ.ค. 61. (10.30-12.30)

ศ. (08.30-11.30) 435โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 C 3(3-0-6) อ.สุรรีตัน์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 312, จ. (15.30-17.30) 3103เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวพรพมิล เพชรขวญั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ทนงศ ์จนัทะมาตย ์)

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594101520

นางสาวพรพมิล เพชรขวญั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594101521

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพรรณพมิล บญุชูเชิด

โปรแกรมวิชา ภาษาไทยปรญิญาตร ี5 ปี

5941-01/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 A 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) SU-503นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 A 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1424พฒันาการของภาษาไทย1542104 A 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-16.30) 2356ศิลปะการอ่านทาํนองเสนาะ1542303 A 3(2-2-5) ผศ.ปรชัญา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-12.30) 1465การพฒันาทกัษะการอ่าน1542307 A 3(2-2-5) อ.พชัรนิทร์ 8 พ.ค. 61. (10.30-12.30)

ศ. (08.30-11.30) 435โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 C 3(3-0-6) อ.สุรรีตัน์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 312, จ. (15.30-17.30) 3103เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวพรรณพมิล บญุชูเชดิ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ทนงศ ์จนัทะมาตย ์)

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594101521

นางสาวพรรณพมิล บญุชูเชิด

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594101522

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพชัราภรณ์ อว่มออ้

โปรแกรมวิชา ภาษาไทยปรญิญาตร ี5 ปี

5941-01/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 A 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) SU-503นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 A 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1424พฒันาการของภาษาไทย1542104 A 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-16.30) 2356ศิลปะการอ่านทาํนองเสนาะ1542303 A 3(2-2-5) ผศ.ปรชัญา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1465วรรณกรรมวจิารณ์1543208 A 3(3-0-6) อ.ทนงศ์ 10 พ.ค. 61. (10.30-12.30)

ศ. (08.30-11.30) 435โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 C 3(3-0-6) อ.สุรรีตัน์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 312, จ. (15.30-17.30) 3103เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวพชัราภรณ ์อ่วมออ้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ทนงศ ์จนัทะมาตย ์)

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594101522

นางสาวพชัราภรณ์ อว่มออ้

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594101523

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวภทัรนนัท ์ศรพีนมวรรณ

โปรแกรมวิชา ภาษาไทยปรญิญาตร ี5 ปี

5941-01/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 A 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) SU-503นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 A 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1424พฒันาการของภาษาไทย1542104 A 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-16.30) 2356ศิลปะการอ่านทาํนองเสนาะ1542303 A 3(2-2-5) ผศ.ปรชัญา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1465วรรณกรรมวจิารณ์1543208 A 3(3-0-6) อ.ทนงศ์ 10 พ.ค. 61. (10.30-12.30)

ศ. (08.30-11.30) 435โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 C 3(3-0-6) อ.สุรรีตัน์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 312, จ. (15.30-17.30) 3103เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวภทัรนนัท ์ศรพีนมวรรณ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ทนงศ ์จนัทะมาตย ์)

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594101523

นางสาวภทัรนนัท ์ศรพีนมวรรณ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594101524

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมธุรดา หนูคง

โปรแกรมวิชา ภาษาไทยปรญิญาตร ี5 ปี

5941-01/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 A 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) SU-503นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 A 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1424พฒันาการของภาษาไทย1542104 A 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-16.30) 2356ศิลปะการอ่านทาํนองเสนาะ1542303 A 3(2-2-5) ผศ.ปรชัญา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-12.30) 1465การพฒันาทกัษะการอ่าน1542307 A 3(2-2-5) อ.พชัรนิทร์ 8 พ.ค. 61. (10.30-12.30)

ศ. (08.30-11.30) 435โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 C 3(3-0-6) อ.สุรรีตัน์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 312, จ. (15.30-17.30) 3103เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวมธุรดา หนูคง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ทนงศ ์จนัทะมาตย ์)

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594101524

นางสาวมธุรดา หนูคง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594101525

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมธุรส เสาวคนธ์

โปรแกรมวิชา ภาษาไทยปรญิญาตร ี5 ปี

5941-01/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 A 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) SU-503นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 A 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1424พฒันาการของภาษาไทย1542104 A 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-16.30) 2356ศิลปะการอ่านทาํนองเสนาะ1542303 A 3(2-2-5) ผศ.ปรชัญา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-12.30) 1465การพฒันาทกัษะการอ่าน1542307 A 3(2-2-5) อ.พชัรนิทร์ 8 พ.ค. 61. (10.30-12.30)

ศ. (08.30-11.30) 435โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 C 3(3-0-6) อ.สุรรีตัน์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 312, จ. (15.30-17.30) 3103เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวมธุรส เสาวคนธ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ทนงศ ์จนัทะมาตย ์)

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594101525

นางสาวมธุรส เสาวคนธ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594101526

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมจุลนิท ์รุง่โรจน์

โปรแกรมวิชา ภาษาไทยปรญิญาตร ี5 ปี

5941-01/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 A 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) SU-503นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 A 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1424พฒันาการของภาษาไทย1542104 A 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-16.30) 2356ศิลปะการอ่านทาํนองเสนาะ1542303 A 3(2-2-5) ผศ.ปรชัญา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-12.30) 1465การพฒันาทกัษะการอ่าน1542307 A 3(2-2-5) อ.พชัรนิทร์ 8 พ.ค. 61. (10.30-12.30)

ศ. (08.30-11.30) 435โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 C 3(3-0-6) อ.สุรรีตัน์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 312, จ. (15.30-17.30) 3103เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวมจุลนิท ์รุ่งโรจน ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ทนงศ ์จนัทะมาตย ์)

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594101526

นางสาวมจุลนิท ์รุ่งโรจน์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594101527

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรตันากร กลุแกว้

โปรแกรมวิชา ภาษาไทยปรญิญาตร ี5 ปี

5941-01/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 A 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) SU-503นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 A 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1424พฒันาการของภาษาไทย1542104 A 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-16.30) 2356ศิลปะการอ่านทาํนองเสนาะ1542303 A 3(2-2-5) ผศ.ปรชัญา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-12.30) 1465การพฒันาทกัษะการอ่าน1542307 A 3(2-2-5) อ.พชัรนิทร์ 8 พ.ค. 61. (10.30-12.30)

ศ. (08.30-11.30) 435โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 C 3(3-0-6) อ.สุรรีตัน์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 312, จ. (15.30-17.30) 3103เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวรตันากร กลุแกว้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ทนงศ ์จนัทะมาตย ์)

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594101527

นางสาวรตันากร กลุแกว้

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594101529

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวลกัษิกา พลบังาม

โปรแกรมวิชา ภาษาไทยปรญิญาตร ี5 ปี

5941-01/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 A 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) SU-503นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 A 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1424พฒันาการของภาษาไทย1542104 A 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-16.30) 2356ศิลปะการอ่านทาํนองเสนาะ1542303 A 3(2-2-5) ผศ.ปรชัญา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1465วรรณกรรมวจิารณ์1543208 A 3(3-0-6) อ.ทนงศ์ 10 พ.ค. 61. (10.30-12.30)

ศ. (08.30-11.30) 435โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 C 3(3-0-6) อ.สุรรีตัน์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 312, จ. (15.30-17.30) 3103เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวลกัษกิา พลบังาม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ทนงศ ์จนัทะมาตย ์)

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594101529

นางสาวลกัษิกา พลบังาม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594101530

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววรรณศิร ิจนัเกดิ

โปรแกรมวิชา ภาษาไทยปรญิญาตร ี5 ปี

5941-01/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 A 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) SU-503นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 A 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1424พฒันาการของภาษาไทย1542104 A 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-16.30) 2356ศิลปะการอ่านทาํนองเสนาะ1542303 A 3(2-2-5) ผศ.ปรชัญา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1465การวจิกัษณอ์รรถรสทางวรรณคดี1544217 A 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา 9 พ.ค. 61. (10.30-12.30)

ศ. (08.30-11.30) 435โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 C 3(3-0-6) อ.สุรรีตัน์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 312, จ. (15.30-17.30) 3103เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาววรรณศิร ิจนัเกดิ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ทนงศ ์จนัทะมาตย ์)

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594101530

นางสาววรรณศิร ิจนัเกดิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594101531

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววชิทุา พฒุเทศ

โปรแกรมวิชา ภาษาไทยปรญิญาตร ี5 ปี

5941-01/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 A 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) SU-503นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 A 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1424พฒันาการของภาษาไทย1542104 A 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-16.30) 2356ศิลปะการอ่านทาํนองเสนาะ1542303 A 3(2-2-5) ผศ.ปรชัญา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1465วรรณกรรมวจิารณ์1543208 A 3(3-0-6) อ.ทนงศ์ 10 พ.ค. 61. (10.30-12.30)

ศ. (08.30-11.30) 435โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 C 3(3-0-6) อ.สุรรีตัน์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 312, จ. (15.30-17.30) 3103เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาววชิทุา พฒุเทศ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ทนงศ ์จนัทะมาตย ์)

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594101531

นางสาววิชทุา พฒุเทศ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594101532

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเวสารชั เมฆสว่าง

โปรแกรมวิชา ภาษาไทยปรญิญาตร ี5 ปี

5941-01/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 A 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) SU-503นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 A 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1424พฒันาการของภาษาไทย1542104 A 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-16.30) 2356ศิลปะการอ่านทาํนองเสนาะ1542303 A 3(2-2-5) ผศ.ปรชัญา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1465วรรณกรรมวจิารณ์1543208 A 3(3-0-6) อ.ทนงศ์ 10 พ.ค. 61. (10.30-12.30)

ศ. (08.30-11.30) 435โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 C 3(3-0-6) อ.สุรรีตัน์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 312, จ. (15.30-17.30) 3103เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวเวสารชั เมฆสวา่ง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ทนงศ ์จนัทะมาตย ์)

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594101532

นางสาวเวสารชั เมฆสว่าง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594101533

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรขิวญั เทศงาม

โปรแกรมวิชา ภาษาไทยปรญิญาตร ี5 ปี

5941-01/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 A 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) SU-503นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 A 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1424พฒันาการของภาษาไทย1542104 A 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-16.30) 2356ศิลปะการอ่านทาํนองเสนาะ1542303 A 3(2-2-5) ผศ.ปรชัญา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-12.30) 1465การพฒันาทกัษะการอ่าน1542307 A 3(2-2-5) อ.พชัรนิทร์ 8 พ.ค. 61. (10.30-12.30)

ศ. (08.30-11.30) 435โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 C 3(3-0-6) อ.สุรรีตัน์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 312, จ. (15.30-17.30) 3103เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวศิรขิวญั เทศงาม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ทนงศ ์จนัทะมาตย ์)

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594101533

นางสาวศิรขิวญั เทศงาม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594101534

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรวิมิล ดาํขํา

โปรแกรมวิชา ภาษาไทยปรญิญาตร ี5 ปี

5941-01/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 A 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) SU-503นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 A 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1424พฒันาการของภาษาไทย1542104 A 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-16.30) 2356ศิลปะการอ่านทาํนองเสนาะ1542303 A 3(2-2-5) ผศ.ปรชัญา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-12.30) 1465การพฒันาทกัษะการอ่าน1542307 A 3(2-2-5) อ.พชัรนิทร์ 8 พ.ค. 61. (10.30-12.30)

ศ. (08.30-11.30) 435โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 C 3(3-0-6) อ.สุรรีตัน์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 312, จ. (15.30-17.30) 3103เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวศิรวิมิล ดาํขาํ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ทนงศ ์จนัทะมาตย ์)

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594101534

นางสาวศิรวิิมล ดาํขํา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594101535

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสรติา สายสขุ

โปรแกรมวิชา ภาษาไทยปรญิญาตร ี5 ปี

5941-01/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 A 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) SU-503นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 A 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1424พฒันาการของภาษาไทย1542104 A 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-16.30) 2356ศิลปะการอ่านทาํนองเสนาะ1542303 A 3(2-2-5) ผศ.ปรชัญา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-12.30) 1465การพฒันาทกัษะการอ่าน1542307 A 3(2-2-5) อ.พชัรนิทร์ 8 พ.ค. 61. (10.30-12.30)

ศ. (08.30-11.30) 435โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 C 3(3-0-6) อ.สุรรีตัน์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 312, จ. (15.30-17.30) 3103เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสรติา สายสุข )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ทนงศ ์จนัทะมาตย ์)

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594101535

นางสาวสรติา สายสขุ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594101536

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสณีุรตัน ์ใจยะสนั

โปรแกรมวิชา ภาษาไทยปรญิญาตร ี5 ปี

5941-01/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 A 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) SU-503นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 A 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1424พฒันาการของภาษาไทย1542104 A 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-16.30) 2356ศิลปะการอ่านทาํนองเสนาะ1542303 A 3(2-2-5) ผศ.ปรชัญา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1465การวจิกัษณอ์รรถรสทางวรรณคดี1544217 A 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา 9 พ.ค. 61. (10.30-12.30)

ศ. (08.30-11.30) 435โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 C 3(3-0-6) อ.สุรรีตัน์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 312, จ. (15.30-17.30) 3103เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุณีรตัน ์ใจยะสนั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ทนงศ ์จนัทะมาตย ์)

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594101536

นางสาวสณีุรตัน์ ใจยะสนั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594101537

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรณิชา ธรรมเนียมไทย

โปรแกรมวิชา ภาษาไทยปรญิญาตร ี5 ปี

5941-01/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 A 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) SU-503นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 A 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1424พฒันาการของภาษาไทย1542104 A 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-16.30) 2356ศิลปะการอ่านทาํนองเสนาะ1542303 A 3(2-2-5) ผศ.ปรชัญา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1465วรรณกรรมวจิารณ์1543208 A 3(3-0-6) อ.ทนงศ์ 10 พ.ค. 61. (10.30-12.30)

ศ. (08.30-11.30) 435โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 C 3(3-0-6) อ.สุรรีตัน์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 312, จ. (15.30-17.30) 3103เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอรณิชา ธรรมเนียมไทย )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ทนงศ ์จนัทะมาตย ์)

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594101537

นางสาวอรณิชา ธรรมเนียมไทย

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594101538

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเอื้องทวิา อุน่ชยั(ทนุ)

โปรแกรมวิชา ภาษาไทยปรญิญาตร ี5 ปี

5941-01/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

. ( - )เอกเลอืกของสาขาภาษาไทย0100002 A 0(0-0)

พฤ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 A 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) SU-503นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 A 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1424พฒันาการของภาษาไทย1542104 A 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-16.30) 2356ศิลปะการอ่านทาํนองเสนาะ1542303 A 3(2-2-5) ผศ.ปรชัญา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1465การวจิกัษณอ์รรถรสทางวรรณคดี1544217 A 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา 9 พ.ค. 61. (10.30-12.30)

ศ. (08.30-11.30) 435โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 C 3(3-0-6) อ.สุรรีตัน์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 312, จ. (15.30-17.30) 3103เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวเอื้องทวิา อุ่นชยั(ทนุ) )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ทนงศ ์จนัทะมาตย ์)

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594101538

นางสาวเอื้องทวิา อุน่ชยั(ทนุ)

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594101539

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวไอรดา กรรณรมัย์

โปรแกรมวิชา ภาษาไทยปรญิญาตร ี5 ปี

5941-01/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 A 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) SU-503นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 A 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1424พฒันาการของภาษาไทย1542104 A 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-16.30) 2356ศิลปะการอ่านทาํนองเสนาะ1542303 A 3(2-2-5) ผศ.ปรชัญา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1465การวจิกัษณอ์รรถรสทางวรรณคดี1544217 A 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา 9 พ.ค. 61. (10.30-12.30)

ศ. (08.30-11.30) 435โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 C 3(3-0-6) อ.สุรรีตัน์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 312, จ. (15.30-17.30) 3103เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวไอรดา กรรณรมัย ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ทนงศ ์จนัทะมาตย ์)

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594101539

นางสาวไอรดา กรรณรมัย์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594101540

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายทรพัยพ์บูิลย ์งบัแสนสา

โปรแกรมวิชา ภาษาไทยปรญิญาตร ี5 ปี

5941-01/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 A 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) SU-503นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 A 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1424พฒันาการของภาษาไทย1542104 A 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-16.30) 2356ศิลปะการอ่านทาํนองเสนาะ1542303 A 3(2-2-5) ผศ.ปรชัญา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-12.30) 1465การพฒันาทกัษะการอ่าน1542307 A 3(2-2-5) อ.พชัรนิทร์ 8 พ.ค. 61. (10.30-12.30)

ศ. (08.30-11.30) 435โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 C 3(3-0-6) อ.สุรรีตัน์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 312, จ. (15.30-17.30) 3103เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายทรพัยพ์บูิลย ์งบัแสนสา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ทนงศ ์จนัทะมาตย ์)

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594101540

นายทรพัยพ์บูิลย ์งบัแสนสา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594101541

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายพชัรพล อยู่สขุ

โปรแกรมวิชา ภาษาไทยปรญิญาตร ี5 ปี

5941-01/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

. ( - )เอกเลอืกของสาขาภาษาไทย0100002 A 0(0-0)

พฤ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 A 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) SU-503นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 A 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1424พฒันาการของภาษาไทย1542104 A 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-16.30) 2356ศิลปะการอ่านทาํนองเสนาะ1542303 A 3(2-2-5) ผศ.ปรชัญา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1465การวจิกัษณอ์รรถรสทางวรรณคดี1544217 A 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา 9 พ.ค. 61. (10.30-12.30)

ศ. (08.30-11.30) 435โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 C 3(3-0-6) อ.สุรรีตัน์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 312, จ. (15.30-17.30) 3103เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายพชัรพล อยู่สุข )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ทนงศ ์จนัทะมาตย ์)

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594101541

นายพชัรพล อยู่สขุ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594101542

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายสราวฒุ ิชมุคุ่ย

โปรแกรมวิชา ภาษาไทยปรญิญาตร ี5 ปี

5941-01/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 A 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) SU-503นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 A 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1424พฒันาการของภาษาไทย1542104 A 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-16.30) 2356ศิลปะการอ่านทาํนองเสนาะ1542303 A 3(2-2-5) ผศ.ปรชัญา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1465การวจิกัษณอ์รรถรสทางวรรณคดี1544217 A 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา 9 พ.ค. 61. (10.30-12.30)

ศ. (08.30-11.30) 435โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 C 3(3-0-6) อ.สุรรีตัน์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 312, จ. (15.30-17.30) 3103เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 A 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายสราวุฒ ิชมุคุ่ย )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ทนงศ ์จนัทะมาตย ์)

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594101542

นายสราวฒุ ิชมุคุ่ย

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594101601

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกนกวรรณ ป่ินแกว้

โปรแกรมวิชา ภาษาไทยปรญิญาตร ี5 ปี

5941-01/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 B 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-17.30) SU-407นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 B 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2361พฒันาการของภาษาไทย1542104 B 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1424ศิลปะการอ่านทาํนองเสนาะ1542303 B 3(2-2-5) ผศ.ปรชัญา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-12.30) 1465การพฒันาทกัษะการอ่าน1542307 A 3(2-2-5) อ.พชัรนิทร์ 8 พ.ค. 61. (10.30-12.30)

พฤ. (08.30-11.30) 434โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 D 3(3-0-6) อ.สุรรีตัน์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-17.30) 19405เครื่องดืม่เพือ่การประกอบธุรกจิ5070615 A 3(2-2-5) ผศ.สุภทัรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกนกวรรณ ป่ินแกว้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธญัญาลกัษณ ์สงัขแ์กว้ )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594101601

นางสาวกนกวรรณ ป่ินแกว้

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594101602

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกมลชนก ศกัด์ิปฏฐิา

โปรแกรมวิชา ภาษาไทยปรญิญาตร ี5 ปี

5941-01/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 B 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-17.30) SU-407นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 B 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2361พฒันาการของภาษาไทย1542104 B 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1424ศิลปะการอ่านทาํนองเสนาะ1542303 B 3(2-2-5) ผศ.ปรชัญา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-12.30) 1465การพฒันาทกัษะการอ่าน1542307 A 3(2-2-5) อ.พชัรนิทร์ 8 พ.ค. 61. (10.30-12.30)

พฤ. (08.30-11.30) 434โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 D 3(3-0-6) อ.สุรรีตัน์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกมลชนก ศกัดิ์ปฏฐิา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธญัญาลกัษณ ์สงัขแ์กว้ )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 6

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594101602

นางสาวกมลชนก ศกัด์ิปฏฐิา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594101603

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวขวญัตา ใจกลา้

โปรแกรมวิชา ภาษาไทยปรญิญาตร ี5 ปี

5941-01/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 B 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-17.30) SU-407นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 B 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2361พฒันาการของภาษาไทย1542104 B 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1424ศิลปะการอ่านทาํนองเสนาะ1542303 B 3(2-2-5) ผศ.ปรชัญา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1465การวจิกัษณอ์รรถรสทางวรรณคดี1544217 A 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา 9 พ.ค. 61. (10.30-12.30)

พฤ. (08.30-11.30) 434โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 D 3(3-0-6) อ.สุรรีตัน์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวขวญัตา ใจกลา้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธญัญาลกัษณ ์สงัขแ์กว้ )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 9

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594101603

นางสาวขวญัตา ใจกลา้

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594101604

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจุฑามาศ แซ่จวิ

โปรแกรมวิชา ภาษาไทยปรญิญาตร ี5 ปี

5941-01/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 B 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-17.30) SU-407นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 B 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2361พฒันาการของภาษาไทย1542104 B 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1424ศิลปะการอ่านทาํนองเสนาะ1542303 B 3(2-2-5) ผศ.ปรชัญา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1465การวจิกัษณอ์รรถรสทางวรรณคดี1544217 A 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา 9 พ.ค. 61. (10.30-12.30)

พฤ. (08.30-11.30) 434โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 D 3(3-0-6) อ.สุรรีตัน์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวจฑุามาศ แซ่จวิ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธญัญาลกัษณ ์สงัขแ์กว้ )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 9

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594101604

นางสาวจุฑามาศ แซ่จวิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594101605

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชลลญา เสยีงออ่น

โปรแกรมวิชา ภาษาไทยปรญิญาตร ี5 ปี

5941-01/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 B 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-17.30) SU-407นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 B 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2361พฒันาการของภาษาไทย1542104 B 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1424ศิลปะการอ่านทาํนองเสนาะ1542303 B 3(2-2-5) ผศ.ปรชัญา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1465การวจิกัษณอ์รรถรสทางวรรณคดี1544217 A 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา 9 พ.ค. 61. (10.30-12.30)

พฤ. (08.30-11.30) 434โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 D 3(3-0-6) อ.สุรรีตัน์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวชลลญา เสยีงอ่อน )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธญัญาลกัษณ ์สงัขแ์กว้ )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 9

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594101605

นางสาวชลลญา เสยีงออ่น

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594101606

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชลติา ยามดี

โปรแกรมวิชา ภาษาไทยปรญิญาตร ี5 ปี

5941-01/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 B 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-17.30) SU-407นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 B 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2361พฒันาการของภาษาไทย1542104 B 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1424ศิลปะการอ่านทาํนองเสนาะ1542303 B 3(2-2-5) ผศ.ปรชัญา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1465การวจิกัษณอ์รรถรสทางวรรณคดี1544217 A 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา 9 พ.ค. 61. (10.30-12.30)

พฤ. (08.30-11.30) 434โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 D 3(3-0-6) อ.สุรรีตัน์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวชลติา ยามด ี)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธญัญาลกัษณ ์สงัขแ์กว้ )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 9

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594101606

นางสาวชลติา ยามดี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594101607

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณิชมล บญุญาเกดิ

โปรแกรมวิชา ภาษาไทยปรญิญาตร ี5 ปี

5941-01/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 B 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-17.30) SU-407นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 B 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2361พฒันาการของภาษาไทย1542104 B 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1424ศิลปะการอ่านทาํนองเสนาะ1542303 B 3(2-2-5) ผศ.ปรชัญา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1465การวจิกัษณอ์รรถรสทางวรรณคดี1544217 A 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา 9 พ.ค. 61. (10.30-12.30)

พฤ. (08.30-11.30) 434โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 D 3(3-0-6) อ.สุรรีตัน์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวณิชมล บญุญาเกดิ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธญัญาลกัษณ ์สงัขแ์กว้ )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 9

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594101607

นางสาวณิชมล บญุญาเกดิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594101608

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธนภทัร ทองเหลอื

โปรแกรมวิชา ภาษาไทยปรญิญาตร ี5 ปี

5941-01/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 B 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-17.30) SU-407นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 B 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2361พฒันาการของภาษาไทย1542104 B 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1424ศิลปะการอ่านทาํนองเสนาะ1542303 B 3(2-2-5) ผศ.ปรชัญา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1465การวจิกัษณอ์รรถรสทางวรรณคดี1544217 A 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา 9 พ.ค. 61. (10.30-12.30)

พฤ. (08.30-11.30) 434โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 D 3(3-0-6) อ.สุรรีตัน์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวธนภทัร ทองเหลอื )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธญัญาลกัษณ ์สงัขแ์กว้ )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 9

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594101608

นางสาวธนภทัร ทองเหลอื

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594101609

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธนชัพร ไกรสงัข์

โปรแกรมวิชา ภาษาไทยปรญิญาตร ี5 ปี

5941-01/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 B 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-17.30) SU-407นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 B 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2361พฒันาการของภาษาไทย1542104 B 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1424ศิลปะการอ่านทาํนองเสนาะ1542303 B 3(2-2-5) ผศ.ปรชัญา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1465การวจิกัษณอ์รรถรสทางวรรณคดี1544217 A 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา 9 พ.ค. 61. (10.30-12.30)

พฤ. (08.30-11.30) 434โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 D 3(3-0-6) อ.สุรรีตัน์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวธนชัพร ไกรสงัข ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธญัญาลกัษณ ์สงัขแ์กว้ )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 9

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594101609

นางสาวธนชัพร ไกรสงัข์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594101610

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนูรซีนั อาแวกอืจิ

โปรแกรมวิชา ภาษาไทยปรญิญาตร ี5 ปี

5941-01/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 B 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-17.30) SU-407นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 B 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2361พฒันาการของภาษาไทย1542104 B 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1424ศิลปะการอ่านทาํนองเสนาะ1542303 B 3(2-2-5) ผศ.ปรชัญา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1465การวจิกัษณอ์รรถรสทางวรรณคดี1544217 A 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา 9 พ.ค. 61. (10.30-12.30)

พฤ. (08.30-11.30) 434โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 D 3(3-0-6) อ.สุรรีตัน์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวนูรซีนั อาแวกอืจ ิ)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธญัญาลกัษณ ์สงัขแ์กว้ )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 9

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594101610

นางสาวนูรซีนั อาแวกอืจิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594101611

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปณุณดา บญุเรอืง

โปรแกรมวิชา ภาษาไทยปรญิญาตร ี5 ปี

5941-01/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 B 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-17.30) SU-407นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 B 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2361พฒันาการของภาษาไทย1542104 B 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1424ศิลปะการอ่านทาํนองเสนาะ1542303 B 3(2-2-5) ผศ.ปรชัญา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1465การวจิกัษณอ์รรถรสทางวรรณคดี1544217 A 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา 9 พ.ค. 61. (10.30-12.30)

พฤ. (08.30-11.30) 434โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 D 3(3-0-6) อ.สุรรีตัน์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวปณุณดา บญุเรอืง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธญัญาลกัษณ ์สงัขแ์กว้ )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 9

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594101611

นางสาวปณุณดา บญุเรอืง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594101612

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพชรวรรณ ทองกลํา่

โปรแกรมวิชา ภาษาไทยปรญิญาตร ี5 ปี

5941-01/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 B 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-17.30) SU-407นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 B 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2361พฒันาการของภาษาไทย1542104 B 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1424ศิลปะการอ่านทาํนองเสนาะ1542303 B 3(2-2-5) ผศ.ปรชัญา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-12.30) 1465การพฒันาทกัษะการอ่าน1542307 A 3(2-2-5) อ.พชัรนิทร์ 8 พ.ค. 61. (10.30-12.30)

พฤ. (08.30-11.30) 434โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 D 3(3-0-6) อ.สุรรีตัน์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-17.30) 19405เครื่องดืม่เพือ่การประกอบธุรกจิ5070615 A 3(2-2-5) ผศ.สุภทัรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวพชรวรรณ ทองกลํา่ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธญัญาลกัษณ ์สงัขแ์กว้ )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594101612

นางสาวพชรวรรณ ทองกลํา่

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594101613

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพรพมิล เตมิเกาะ

โปรแกรมวิชา ภาษาไทยปรญิญาตร ี5 ปี

5941-01/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 B 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-17.30) SU-407นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 B 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2361พฒันาการของภาษาไทย1542104 B 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1424ศิลปะการอ่านทาํนองเสนาะ1542303 B 3(2-2-5) ผศ.ปรชัญา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-12.30) 1465การพฒันาทกัษะการอ่าน1542307 A 3(2-2-5) อ.พชัรนิทร์ 8 พ.ค. 61. (10.30-12.30)

พฤ. (08.30-11.30) 434โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 D 3(3-0-6) อ.สุรรีตัน์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวพรพมิล เตมิเกาะ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธญัญาลกัษณ ์สงัขแ์กว้ )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 6

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594101613

นางสาวพรพมิล เตมิเกาะ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594101614

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพชัรยิา จวงโพนงาม(ทนุ)

โปรแกรมวิชา ภาษาไทยปรญิญาตร ี5 ปี

5941-01/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 B 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-17.30) SU-407นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 B 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2361พฒันาการของภาษาไทย1542104 B 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1424ศิลปะการอ่านทาํนองเสนาะ1542303 B 3(2-2-5) ผศ.ปรชัญา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1465การวจิกัษณอ์รรถรสทางวรรณคดี1544217 A 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา 9 พ.ค. 61. (10.30-12.30)

พฤ. (08.30-11.30) 434โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 D 3(3-0-6) อ.สุรรีตัน์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวพชัรยิา จวงโพนงาม(ทนุ) )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธญัญาลกัษณ ์สงัขแ์กว้ )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 9

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594101614

นางสาวพชัรยิา จวงโพนงาม(ทนุ)

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594101615

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมญัธุสา อารมยช่ื์น

โปรแกรมวิชา ภาษาไทยปรญิญาตร ี5 ปี

5941-01/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 B 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-17.30) SU-407นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 B 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2361พฒันาการของภาษาไทย1542104 B 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1424ศิลปะการอ่านทาํนองเสนาะ1542303 B 3(2-2-5) ผศ.ปรชัญา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1465การวจิกัษณอ์รรถรสทางวรรณคดี1544217 A 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา 9 พ.ค. 61. (10.30-12.30)

พฤ. (08.30-11.30) 434โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 D 3(3-0-6) อ.สุรรีตัน์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวมญัธุสา อารมยช์ื่น )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธญัญาลกัษณ ์สงัขแ์กว้ )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 9

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594101615

นางสาวมญัธุสา อารมยช่ื์น

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594101617

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมารษิา อิม่ช่ืน

โปรแกรมวิชา ภาษาไทยปรญิญาตร ี5 ปี

5941-01/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 B 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-17.30) SU-407นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 B 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2361พฒันาการของภาษาไทย1542104 B 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1424ศิลปะการอ่านทาํนองเสนาะ1542303 B 3(2-2-5) ผศ.ปรชัญา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-12.30) 1465การพฒันาทกัษะการอ่าน1542307 A 3(2-2-5) อ.พชัรนิทร์ 8 พ.ค. 61. (10.30-12.30)

พฤ. (08.30-11.30) 434โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 D 3(3-0-6) อ.สุรรีตัน์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวมารษิา อิม่ชื่น )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธญัญาลกัษณ ์สงัขแ์กว้ )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 6

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594101617

นางสาวมารษิา อิม่ช่ืน

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594101619

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรกัษิณา วเิศษสงัข์

โปรแกรมวิชา ภาษาไทยปรญิญาตร ี5 ปี

5941-01/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 B 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-17.30) SU-407นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 B 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2361พฒันาการของภาษาไทย1542104 B 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1424ศิลปะการอ่านทาํนองเสนาะ1542303 B 3(2-2-5) ผศ.ปรชัญา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1465การวจิกัษณอ์รรถรสทางวรรณคดี1544217 A 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา 9 พ.ค. 61. (10.30-12.30)

พฤ. (08.30-11.30) 434โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 D 3(3-0-6) อ.สุรรีตัน์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวรกัษณิา วเิศษสงัข ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธญัญาลกัษณ ์สงัขแ์กว้ )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 9

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594101619

นางสาวรกัษิณา วิเศษสงัข์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594101620

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรชัดาภรณ์ ศรสีขุ

โปรแกรมวิชา ภาษาไทยปรญิญาตร ี5 ปี

5941-01/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 B 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-17.30) SU-407นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 B 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2361พฒันาการของภาษาไทย1542104 B 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1424ศิลปะการอ่านทาํนองเสนาะ1542303 B 3(2-2-5) ผศ.ปรชัญา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1465การวจิกัษณอ์รรถรสทางวรรณคดี1544217 A 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา 9 พ.ค. 61. (10.30-12.30)

พฤ. (08.30-11.30) 434โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 D 3(3-0-6) อ.สุรรีตัน์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวรชัดาภรณ ์ศรสุีข )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธญัญาลกัษณ ์สงัขแ์กว้ )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 9

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594101620

นางสาวรชัดาภรณ์ ศรสีขุ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594101621

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรตัณษร ธูปแพ

โปรแกรมวิชา ภาษาไทยปรญิญาตร ี5 ปี

5941-01/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (13.30-15.30) SU-502ปรชัญาการศึกษา1011102 H 2(2-0-4) ผศ. ดร.มณฑา 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 B 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-17.30) SU-407นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 B 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2361พฒันาการของภาษาไทย1542104 B 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1424ศิลปะการอ่านทาํนองเสนาะ1542303 B 3(2-2-5) ผศ.ปรชัญา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-12.30) 1465การพฒันาทกัษะการอ่าน1542307 A 3(2-2-5) อ.พชัรนิทร์ 8 พ.ค. 61. (10.30-12.30)

พฤ. (08.30-11.30) 434โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 D 3(3-0-6) อ.สุรรีตัน์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวรตัณษร ธูปแพ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธญัญาลกัษณ ์สงัขแ์กว้ )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 8

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594101621

นางสาวรตัณษร ธูปแพ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594101622

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรุง่รตัน ์ตาละลกัษณ์

โปรแกรมวิชา ภาษาไทยปรญิญาตร ี5 ปี

5941-01/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 B 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-17.30) SU-407นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 B 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2361พฒันาการของภาษาไทย1542104 B 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1424ศิลปะการอ่านทาํนองเสนาะ1542303 B 3(2-2-5) ผศ.ปรชัญา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1465การวจิกัษณอ์รรถรสทางวรรณคดี1544217 A 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา 9 พ.ค. 61. (10.30-12.30)

พฤ. (08.30-11.30) 434โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 D 3(3-0-6) อ.สุรรีตัน์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวรุ่งรตัน ์ตาละลกัษณ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธญัญาลกัษณ ์สงัขแ์กว้ )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 9

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594101622

นางสาวรุ่งรตัน์ ตาละลกัษณ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594101623

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวลรสิา แตงคาํ

โปรแกรมวิชา ภาษาไทยปรญิญาตร ี5 ปี

5941-01/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

. ( - )เอกเลอืกของสาขาภาษาไทย0100002 B 0(0-0)

อ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 B 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-17.30) SU-407นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 B 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2361พฒันาการของภาษาไทย1542104 B 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1424ศิลปะการอ่านทาํนองเสนาะ1542303 B 3(2-2-5) ผศ.ปรชัญา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 434โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 D 3(3-0-6) อ.สุรรีตัน์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวลรสิา แตงคาํ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธญัญาลกัษณ ์สงัขแ์กว้ )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 6

*

*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594101623

นางสาวลรสิา แตงคาํ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594101624

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววรรษวรรณ หอมภู่

โปรแกรมวิชา ภาษาไทยปรญิญาตร ี5 ปี

5941-01/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 B 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-17.30) SU-407นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 B 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2361พฒันาการของภาษาไทย1542104 B 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1424ศิลปะการอ่านทาํนองเสนาะ1542303 B 3(2-2-5) ผศ.ปรชัญา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1465การวจิกัษณอ์รรถรสทางวรรณคดี1544217 A 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา 9 พ.ค. 61. (10.30-12.30)

พฤ. (08.30-11.30) 434โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 D 3(3-0-6) อ.สุรรีตัน์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาววรรษวรรณ หอมภู่ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธญัญาลกัษณ ์สงัขแ์กว้ )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 9

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594101624

นางสาววรรษวรรณ หอมภู่

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594101625

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววราภรณ์ ศรวีงัพล

โปรแกรมวิชา ภาษาไทยปรญิญาตร ี5 ปี

5941-01/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 B 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-17.30) SU-407นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 B 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2361พฒันาการของภาษาไทย1542104 B 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1424ศิลปะการอ่านทาํนองเสนาะ1542303 B 3(2-2-5) ผศ.ปรชัญา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-12.30) 1465การพฒันาทกัษะการอ่าน1542307 A 3(2-2-5) อ.พชัรนิทร์ 8 พ.ค. 61. (10.30-12.30)

พฤ. (08.30-11.30) 434โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 D 3(3-0-6) อ.สุรรีตัน์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาววราภรณ ์ศรวีงัพล )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธญัญาลกัษณ ์สงัขแ์กว้ )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 6

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594101625

นางสาววราภรณ์ ศรวีงัพล

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594101626

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววชิดุา ตองออ่น

โปรแกรมวิชา ภาษาไทยปรญิญาตร ี5 ปี

5941-01/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 B 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-17.30) SU-407นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 B 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2361พฒันาการของภาษาไทย1542104 B 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1424ศิลปะการอ่านทาํนองเสนาะ1542303 B 3(2-2-5) ผศ.ปรชัญา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-12.30) 1465การพฒันาทกัษะการอ่าน1542307 A 3(2-2-5) อ.พชัรนิทร์ 8 พ.ค. 61. (10.30-12.30)

พฤ. (08.30-11.30) 434โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 D 3(3-0-6) อ.สุรรีตัน์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-17.30) 19405เครื่องดืม่เพือ่การประกอบธุรกจิ5070615 A 3(2-2-5) ผศ.สุภทัรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาววชิดุา ตองอ่อน )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธญัญาลกัษณ ์สงัขแ์กว้ )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594101626

นางสาววิชดุา ตองออ่น

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594101627

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววมิลศิร ิแกว้ลอดหลา้

โปรแกรมวิชา ภาษาไทยปรญิญาตร ี5 ปี

5941-01/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 B 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-17.30) SU-407นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 B 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2361พฒันาการของภาษาไทย1542104 B 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1424ศิลปะการอ่านทาํนองเสนาะ1542303 B 3(2-2-5) ผศ.ปรชัญา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-12.30) 1465การพฒันาทกัษะการอ่าน1542307 A 3(2-2-5) อ.พชัรนิทร์ 8 พ.ค. 61. (10.30-12.30)

พฤ. (08.30-11.30) 434โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 D 3(3-0-6) อ.สุรรีตัน์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาววมิลศิร ิแกว้ลอดหลา้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธญัญาลกัษณ ์สงัขแ์กว้ )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 6

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594101627

นางสาววิมลศิร ิแกว้ลอดหลา้

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594101628

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรปิระภา เรอืงประดิษฐ

โปรแกรมวิชา ภาษาไทยปรญิญาตร ี5 ปี

5941-01/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 B 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-17.30) SU-407นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 B 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2361พฒันาการของภาษาไทย1542104 B 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1424ศิลปะการอ่านทาํนองเสนาะ1542303 B 3(2-2-5) ผศ.ปรชัญา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1465การวจิกัษณอ์รรถรสทางวรรณคดี1544217 A 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา 9 พ.ค. 61. (10.30-12.30)

พฤ. (08.30-11.30) 434โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 D 3(3-0-6) อ.สุรรีตัน์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวศิรปิระภา เรอืงประดษิฐ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธญัญาลกัษณ ์สงัขแ์กว้ )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 9

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594101628

นางสาวศิรปิระภา เรอืงประดิษฐ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594101629

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสดุาทพิย ์สพุฤทธิ์

โปรแกรมวิชา ภาษาไทยปรญิญาตร ี5 ปี

5941-01/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 B 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-17.30) SU-407นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 B 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2361พฒันาการของภาษาไทย1542104 B 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1424ศิลปะการอ่านทาํนองเสนาะ1542303 B 3(2-2-5) ผศ.ปรชัญา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1465การวจิกัษณอ์รรถรสทางวรรณคดี1544217 A 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา 9 พ.ค. 61. (10.30-12.30)

พฤ. (08.30-11.30) 434โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 D 3(3-0-6) อ.สุรรีตัน์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุดาทพิย ์สุพฤทธิ์ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธญัญาลกัษณ ์สงัขแ์กว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 9

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594101629

นางสาวสดุาทพิย ์สพุฤทธิ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594101630

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเสาวลกัษณ์ ตาละลกัษมณ์

โปรแกรมวิชา ภาษาไทยปรญิญาตร ี5 ปี

5941-01/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 B 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-17.30) SU-407นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 B 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2361พฒันาการของภาษาไทย1542104 B 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1424ศิลปะการอ่านทาํนองเสนาะ1542303 B 3(2-2-5) ผศ.ปรชัญา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-12.30) 1465การพฒันาทกัษะการอ่าน1542307 A 3(2-2-5) อ.พชัรนิทร์ 8 พ.ค. 61. (10.30-12.30)

พฤ. (08.30-11.30) 434โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 D 3(3-0-6) อ.สุรรีตัน์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-17.30) 19405เครื่องดืม่เพือ่การประกอบธุรกจิ5070615 A 3(2-2-5) ผศ.สุภทัรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวเสาวลกัษณ ์ตาละลกัษมณ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธญัญาลกัษณ ์สงัขแ์กว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594101630

นางสาวเสาวลกัษณ์ ตาละลกัษมณ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594101631

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาว่สธุิดา เหน็เเกว้

โปรแกรมวิชา ภาษาไทยปรญิญาตร ี5 ปี

5941-01/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 B 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-17.30) SU-407นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 B 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2361พฒันาการของภาษาไทย1542104 B 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1424ศิลปะการอ่านทาํนองเสนาะ1542303 B 3(2-2-5) ผศ.ปรชัญา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-12.30) 1465การพฒันาทกัษะการอ่าน1542307 A 3(2-2-5) อ.พชัรนิทร์ 8 พ.ค. 61. (10.30-12.30)

พฤ. (08.30-11.30) 434โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 D 3(3-0-6) อ.สุรรีตัน์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุ่ธดิา เหน็เเกว้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธญัญาลกัษณ ์สงัขแ์กว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 6

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594101631

นางสาว่สธุิดา เหน็เเกว้

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594101632

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอดิวรรณ สรรเสรญิ

โปรแกรมวิชา ภาษาไทยปรญิญาตร ี5 ปี

5941-01/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 B 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-17.30) SU-407นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 B 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2361พฒันาการของภาษาไทย1542104 B 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1424ศิลปะการอ่านทาํนองเสนาะ1542303 B 3(2-2-5) ผศ.ปรชัญา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-12.30) 1465การพฒันาทกัษะการอ่าน1542307 A 3(2-2-5) อ.พชัรนิทร์ 8 พ.ค. 61. (10.30-12.30)

พฤ. (08.30-11.30) 434โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 D 3(3-0-6) อ.สุรรีตัน์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-17.30) 19405เครื่องดืม่เพือ่การประกอบธุรกจิ5070615 A 3(2-2-5) ผศ.สุภทัรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอดวิรรณ สรรเสรญิ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธญัญาลกัษณ ์สงัขแ์กว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594101632

นางสาวอดิวรรณ สรรเสรญิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594101633

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอภชิญา หลอ่ทอง

โปรแกรมวิชา ภาษาไทยปรญิญาตร ี5 ปี

5941-01/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 B 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-17.30) SU-407นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 B 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2361พฒันาการของภาษาไทย1542104 B 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1424ศิลปะการอ่านทาํนองเสนาะ1542303 B 3(2-2-5) ผศ.ปรชัญา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1465การวจิกัษณอ์รรถรสทางวรรณคดี1544217 A 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา 9 พ.ค. 61. (10.30-12.30)

พฤ. (08.30-11.30) 434โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 D 3(3-0-6) อ.สุรรีตัน์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอภชิญา หลอ่ทอง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธญัญาลกัษณ ์สงัขแ์กว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 9

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594101633

นางสาวอภชิญา หลอ่ทอง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594101634

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอญัชิสา ม่วงศิริ

โปรแกรมวิชา ภาษาไทยปรญิญาตร ี5 ปี

5941-01/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 B 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-17.30) SU-407นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 B 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2361พฒันาการของภาษาไทย1542104 B 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1424ศิลปะการอ่านทาํนองเสนาะ1542303 B 3(2-2-5) ผศ.ปรชัญา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1465การวจิกัษณอ์รรถรสทางวรรณคดี1544217 A 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา 9 พ.ค. 61. (10.30-12.30)

พฤ. (08.30-11.30) 434โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 D 3(3-0-6) อ.สุรรีตัน์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอญัชสิา มว่งศิร ิ)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธญัญาลกัษณ ์สงัขแ์กว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 9

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594101634

นางสาวอญัชิสา ม่วงศิริ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594101635

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอารญีา ลบโลกา

โปรแกรมวิชา ภาษาไทยปรญิญาตร ี5 ปี

5941-01/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 B 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-17.30) SU-407นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 B 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2361พฒันาการของภาษาไทย1542104 B 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1424ศิลปะการอ่านทาํนองเสนาะ1542303 B 3(2-2-5) ผศ.ปรชัญา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1465การวจิกัษณอ์รรถรสทางวรรณคดี1544217 A 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา 9 พ.ค. 61. (10.30-12.30)

พฤ. (08.30-11.30) 434โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 D 3(3-0-6) อ.สุรรีตัน์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอารญีา ลบโลกา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธญัญาลกัษณ ์สงัขแ์กว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 9

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594101635

นางสาวอารญีา ลบโลกา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594101636

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอมุาพร ธนะพนิชศิลป์

โปรแกรมวิชา ภาษาไทยปรญิญาตร ี5 ปี

5941-01/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 B 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-17.30) SU-407นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 B 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2361พฒันาการของภาษาไทย1542104 B 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1424ศิลปะการอ่านทาํนองเสนาะ1542303 B 3(2-2-5) ผศ.ปรชัญา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-12.30) 1465การพฒันาทกัษะการอ่าน1542307 A 3(2-2-5) อ.พชัรนิทร์ 8 พ.ค. 61. (10.30-12.30)

พฤ. (08.30-11.30) 434โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 D 3(3-0-6) อ.สุรรีตัน์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอมุาพร ธนะพนิชศิลป์ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธญัญาลกัษณ ์สงัขแ์กว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 6

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594101636

นางสาวอมุาพร ธนะพนิชศิลป์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594101637

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายชชัวาล ตราชูนิต

โปรแกรมวิชา ภาษาไทยปรญิญาตร ี5 ปี

5941-01/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 B 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-17.30) SU-407นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 B 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2361พฒันาการของภาษาไทย1542104 B 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1424ศิลปะการอ่านทาํนองเสนาะ1542303 B 3(2-2-5) ผศ.ปรชัญา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-12.30) 1465การพฒันาทกัษะการอ่าน1542307 A 3(2-2-5) อ.พชัรนิทร์ 8 พ.ค. 61. (10.30-12.30)

พฤ. (08.30-11.30) 434โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 D 3(3-0-6) อ.สุรรีตัน์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายชชัวาล ตราชูนิต )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธญัญาลกัษณ ์สงัขแ์กว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 6

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594101637

นายชชัวาล ตราชูนิต

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594101638

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายเดชาวตั มากแสง

โปรแกรมวิชา ภาษาไทยปรญิญาตร ี5 ปี

5941-01/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 B 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-17.30) SU-407นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 B 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2361พฒันาการของภาษาไทย1542104 B 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1424ศิลปะการอ่านทาํนองเสนาะ1542303 B 3(2-2-5) ผศ.ปรชัญา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-12.30) 1465การพฒันาทกัษะการอ่าน1542307 A 3(2-2-5) อ.พชัรนิทร์ 8 พ.ค. 61. (10.30-12.30)

พฤ. (08.30-11.30) 434โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 D 3(3-0-6) อ.สุรรีตัน์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายเดชาวตั มากแสง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธญัญาลกัษณ ์สงัขแ์กว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 6

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594101638

นายเดชาวตั มากแสง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594101639

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายธนากร อสิโร

โปรแกรมวิชา ภาษาไทยปรญิญาตร ี5 ปี

5941-01/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 B 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-17.30) SU-407นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 B 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2361พฒันาการของภาษาไทย1542104 B 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1424ศิลปะการอ่านทาํนองเสนาะ1542303 B 3(2-2-5) ผศ.ปรชัญา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-12.30) 1465การพฒันาทกัษะการอ่าน1542307 A 3(2-2-5) อ.พชัรนิทร์ 8 พ.ค. 61. (10.30-12.30)

พฤ. (08.30-11.30) 434โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 D 3(3-0-6) อ.สุรรีตัน์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายธนากร อสิโร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธญัญาลกัษณ ์สงัขแ์กว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 6

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594101639

นายธนากร อสิโร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594101640

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายวริยิะ เเซ่เจา

โปรแกรมวิชา ภาษาไทยปรญิญาตร ี5 ปี

5941-01/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 B 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-17.30) SU-407นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 B 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2361พฒันาการของภาษาไทย1542104 B 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1424ศิลปะการอ่านทาํนองเสนาะ1542303 B 3(2-2-5) ผศ.ปรชัญา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1465การวจิกัษณอ์รรถรสทางวรรณคดี1544217 A 3(3-0-6) ผศ.ปรชัญา 9 พ.ค. 61. (10.30-12.30)

พฤ. (08.30-11.30) 434โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 D 3(3-0-6) อ.สุรรีตัน์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายวริยิะ เเซ่เจา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธญัญาลกัษณ ์สงัขแ์กว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 9

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594101640

นายวิรยิะ เเซ่เจา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594102501

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกญัญา จติตวสิทุธิพงศ์

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี5 ปี

5941-02/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-12.30) 934การพฒันาหลกัสูตร1022201 C 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 F 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) LC303การเขยีนอนุเฉท1551304 A 3(3-0-6) MISSEmily Renee 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 2354สทัศาสตรภ์าษาองักฤษเพือ่การใช ้1551402 A 3(1-2-6) อ.ศุภมาส 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 2366การพดูภาษาองักฤษในทีช่มุชน1552203 A 3(1-2-6) Mr.William David 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-10.30) 315เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 H 3(2-2-5) อ. ดร.สุกมุา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-17.30) SU-505การขบัขีป่ลอดภยั5590101 C 3(2-2-5) อ.ปวณี 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกญัญา จติตวสุิทธพิงศ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เอกชยั มลเลษ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18

 3

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594102501

นางสาวกญัญา จติตวิสทุธิพงศ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594102502

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกญัญาณัฐ คงสี

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี5 ปี

5941-02/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-12.30) 934การพฒันาหลกัสูตร1022201 C 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 F 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) LC303การเขยีนอนุเฉท1551304 A 3(3-0-6) MISSEmily Renee 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 2354สทัศาสตรภ์าษาองักฤษเพือ่การใช ้1551402 A 3(1-2-6) อ.ศุภมาส 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 2366การพดูภาษาองักฤษในทีช่มุชน1552203 A 3(1-2-6) Mr.William David 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 434โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 K 3(3-0-6) อ. ดร.สุดารตัน์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 313, จ. (15.30-17.30) 3105เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 B 3(2-2-5) อ.ดนยั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกญัญาณฐั คงส ี)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เอกชยั มลเลษ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594102502

นางสาวกญัญาณัฐ คงสี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594102503

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกาญจนา อํา่ประสทิธิ์

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี5 ปี

5941-02/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-12.30) 934การพฒันาหลกัสูตร1022201 C 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 F 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) LC303การเขยีนอนุเฉท1551304 A 3(3-0-6) MISSEmily Renee 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 2354สทัศาสตรภ์าษาองักฤษเพือ่การใช ้1551402 A 3(1-2-6) อ.ศุภมาส 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 2366การพดูภาษาองักฤษในทีช่มุชน1552203 A 3(1-2-6) Mr.William David 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-16.30) 1834ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 A 3(3-0-6) อ.ประสทิธิ์พร 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-15.30) 313, จ. (15.30-17.30) 3105เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 B 3(2-2-5) อ.ดนยั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกาญจนา อํา่ประสทิธิ์ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เอกชยั มลเลษ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594102503

นางสาวกาญจนา อํา่ประสทิธิ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594102504

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกติตมิา สขุสาํราญ

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี5 ปี

5941-02/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-12.30) 934การพฒันาหลกัสูตร1022201 C 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 F 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) LC401การฟงัและพดู 21551202 A 3(3-0-6) MISSEmily Renee 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) LC303การเขยีนอนุเฉท1551304 A 3(3-0-6) MISSEmily Renee 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 2354สทัศาสตรภ์าษาองักฤษเพือ่การใช ้1551402 A 3(1-2-6) อ.ศุภมาส 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 2366การพดูภาษาองักฤษในทีช่มุชน1552203 A 3(1-2-6) Mr.William David 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-15.30) 313, จ. (15.30-17.30) 3105เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 B 3(2-2-5) อ.ดนยั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกติตมิา สุขสาํราญ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เอกชยั มลเลษ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594102504

นางสาวกติตมิา สขุสาํราญ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594102505

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจณิณพตั เวชมขุ

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี5 ปี

5941-02/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-12.30) 934การพฒันาหลกัสูตร1022201 C 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 F 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) LC303การเขยีนอนุเฉท1551304 A 3(3-0-6) MISSEmily Renee 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 2354สทัศาสตรภ์าษาองักฤษเพือ่การใช ้1551402 A 3(1-2-6) อ.ศุภมาส 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 2366การพดูภาษาองักฤษในทีช่มุชน1552203 A 3(1-2-6) Mr.William David 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1452อาเซยีนศึกษา2500106 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 313, จ. (15.30-17.30) 3105เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 B 3(2-2-5) อ.ดนยั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวจณิณพตั เวชมขุ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เอกชยั มลเลษ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594102505

นางสาวจณิณพตั เวชมขุ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594102506

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจริาย ุบวัจุย้

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี5 ปี

5941-02/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-12.30) 934การพฒันาหลกัสูตร1022201 C 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 F 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) LC401การฟงัและพดู 21551202 A 3(3-0-6) MISSEmily Renee 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) LC303การเขยีนอนุเฉท1551304 A 3(3-0-6) MISSEmily Renee 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 2354สทัศาสตรภ์าษาองักฤษเพือ่การใช ้1551402 A 3(1-2-6) อ.ศุภมาส 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 2366การพดูภาษาองักฤษในทีช่มุชน1552203 A 3(1-2-6) Mr.William David 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-15.30) 313, จ. (15.30-17.30) 3105เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 B 3(2-2-5) อ.ดนยั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวจริายุ บวัจุย้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เอกชยั มลเลษ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594102506

นางสาวจริาย ุบวัจุย้

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594102507

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวฌชัฌา แสนสวสัด์ิ

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี5 ปี

5941-02/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-12.30) 934การพฒันาหลกัสูตร1022201 C 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 F 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) LC303การเขยีนอนุเฉท1551304 A 3(3-0-6) MISSEmily Renee 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 2354สทัศาสตรภ์าษาองักฤษเพือ่การใช ้1551402 A 3(1-2-6) อ.ศุภมาส 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 2366การพดูภาษาองักฤษในทีช่มุชน1552203 A 3(1-2-6) Mr.William David 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 434โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 K 3(3-0-6) อ. ดร.สุดารตัน์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 313, จ. (15.30-17.30) 3105เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 B 3(2-2-5) อ.ดนยั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวฌชัฌา แสนสวสัดิ์ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เอกชยั มลเลษ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594102507

นางสาวฌชัฌา แสนสวสัด์ิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594102508

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวดารารตัน ์มิตรขุนทด

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี5 ปี

5941-02/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-12.30) 934การพฒันาหลกัสูตร1022201 C 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 F 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) LC303การเขยีนอนุเฉท1551304 A 3(3-0-6) MISSEmily Renee 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 2354สทัศาสตรภ์าษาองักฤษเพือ่การใช ้1551402 A 3(1-2-6) อ.ศุภมาส 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 2366การพดูภาษาองักฤษในทีช่มุชน1552203 A 3(1-2-6) Mr.William David 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1452อาเซยีนศึกษา2500106 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 313, จ. (15.30-17.30) 3105เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 B 3(2-2-5) อ.ดนยั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวดารารตัน ์มติรขนุทด )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เอกชยั มลเลษ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594102508

นางสาวดารารตัน์ มิตรขุนทด

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594102511

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนภาพร ซิวพานิช(ทนุ)

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี5 ปี

5941-02/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-12.30) 934การพฒันาหลกัสูตร1022201 C 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 F 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) LC303การเขยีนอนุเฉท1551304 A 3(3-0-6) MISSEmily Renee 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 2354สทัศาสตรภ์าษาองักฤษเพือ่การใช ้1551402 A 3(1-2-6) อ.ศุภมาส 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 2366การพดูภาษาองักฤษในทีช่มุชน1552203 A 3(1-2-6) Mr.William David 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 1435ภาษาจนีเบื้องตน้1570101 B 3(3-0-6) อ.ปภสัสร 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 19405อาหารเพือ่สุขภาพ5070614 B 3(3-0-6) ผศ.บาํเพญ็ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวนภาพร ซวิพานิช(ทนุ) )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เอกชยั มลเลษ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594102511

นางสาวนภาพร ซิวพานิช(ทนุ)

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594102512

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนิลาวลัย ์ยอยรูร้อบ

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี5 ปี

5941-02/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-12.30) 934การพฒันาหลกัสูตร1022201 C 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 F 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) LC303การเขยีนอนุเฉท1551304 A 3(3-0-6) MISSEmily Renee 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 2354สทัศาสตรภ์าษาองักฤษเพือ่การใช ้1551402 A 3(1-2-6) อ.ศุภมาส 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 2366การพดูภาษาองักฤษในทีช่มุชน1552203 A 3(1-2-6) Mr.William David 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-16.30) 1834ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 A 3(3-0-6) อ.ประสทิธิ์พร 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-15.30) 313, จ. (15.30-17.30) 3105เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 B 3(2-2-5) อ.ดนยั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวนิลาวลัย ์ยอยรูร้อบ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เอกชยั มลเลษ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594102512

นางสาวนิลาวลัย ์ยอยรูร้อบ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594102513

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเนตรญา ยิ้มละมยั

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี5 ปี

5941-02/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-12.30) 934การพฒันาหลกัสูตร1022201 C 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 F 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) LC303การเขยีนอนุเฉท1551304 A 3(3-0-6) MISSEmily Renee 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 2354สทัศาสตรภ์าษาองักฤษเพือ่การใช ้1551402 A 3(1-2-6) อ.ศุภมาส 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 2366การพดูภาษาองักฤษในทีช่มุชน1552203 A 3(1-2-6) Mr.William David 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 434โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 K 3(3-0-6) อ. ดร.สุดารตัน์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 313, จ. (15.30-17.30) 3105เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 B 3(2-2-5) อ.ดนยั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวเนตรญา ยิ้มละมยั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เอกชยั มลเลษ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594102513

นางสาวเนตรญา ยิ้มละมยั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594102514

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปภาวดี เผือกทอง

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี5 ปี

5941-02/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-12.30) 934การพฒันาหลกัสูตร1022201 C 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 F 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) LC401การฟงัและพดู 21551202 A 3(3-0-6) MISSEmily Renee 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) LC303การเขยีนอนุเฉท1551304 A 3(3-0-6) MISSEmily Renee 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 2354สทัศาสตรภ์าษาองักฤษเพือ่การใช ้1551402 A 3(1-2-6) อ.ศุภมาส 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 2366การพดูภาษาองักฤษในทีช่มุชน1552203 A 3(1-2-6) Mr.William David 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-15.30) 313, จ. (15.30-17.30) 3105เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 B 3(2-2-5) อ.ดนยั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวปภาวด ีเผอืกทอง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เอกชยั มลเลษ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594102514

นางสาวปภาวดี เผือกทอง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594102515

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปวณีา พทุธชาติ

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี5 ปี

5941-02/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-12.30) 934การพฒันาหลกัสูตร1022201 C 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 F 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) LC303การเขยีนอนุเฉท1551304 A 3(3-0-6) MISSEmily Renee 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2366การพดูภาษาองักฤษในทีช่มุชน1552203 A 3(1-2-6) Mr.William David 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-16.30) 1834ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 A 3(3-0-6) อ.ประสทิธิ์พร 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-15.30) 313, จ. (15.30-17.30) 3105เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 B 3(2-2-5) อ.ดนยั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวปวณีา พทุธชาต ิ)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เอกชยั มลเลษ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 6

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594102515

นางสาวปวีณา พทุธชาติ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594102516

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปญัจรตัน ์มะลทิอง

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี5 ปี

5941-02/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-12.30) 934การพฒันาหลกัสูตร1022201 C 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 F 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) LC303การเขยีนอนุเฉท1551304 A 3(3-0-6) MISSEmily Renee 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 2354สทัศาสตรภ์าษาองักฤษเพือ่การใช ้1551402 A 3(1-2-6) อ.ศุภมาส 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 2366การพดูภาษาองักฤษในทีช่มุชน1552203 A 3(1-2-6) Mr.William David 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 434โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 K 3(3-0-6) อ. ดร.สุดารตัน์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 313, จ. (15.30-17.30) 3105เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 B 3(2-2-5) อ.ดนยั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวปญัจรตัน ์มะลทิอง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เอกชยั มลเลษ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594102516

นางสาวปญัจรตัน์ มะลทิอง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594102517

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปทัมา ช่ืนบาน

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี5 ปี

5941-02/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-12.30) 934การพฒันาหลกัสูตร1022201 C 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 F 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) LC401การฟงัและพดู 21551202 A 3(3-0-6) MISSEmily Renee 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) LC303การเขยีนอนุเฉท1551304 A 3(3-0-6) MISSEmily Renee 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 2354สทัศาสตรภ์าษาองักฤษเพือ่การใช ้1551402 A 3(1-2-6) อ.ศุภมาส 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 2366การพดูภาษาองักฤษในทีช่มุชน1552203 A 3(1-2-6) Mr.William David 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-15.30) 313, จ. (15.30-17.30) 3105เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 B 3(2-2-5) อ.ดนยั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวปทัมา ชื่นบาน )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เอกชยั มลเลษ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594102517

นางสาวปทัมา ช่ืนบาน

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594102518

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพรฑมิล โพธิ์ชนะชยั

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี5 ปี

5941-02/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-12.30) 934การพฒันาหลกัสูตร1022201 C 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 F 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) LC303การเขยีนอนุเฉท1551304 A 3(3-0-6) MISSEmily Renee 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 2354สทัศาสตรภ์าษาองักฤษเพือ่การใช ้1551402 A 3(1-2-6) อ.ศุภมาส 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 2366การพดูภาษาองักฤษในทีช่มุชน1552203 A 3(1-2-6) Mr.William David 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-16.30) 135อาเซยีนศึกษา2500106 C 3(3-0-6) อ.นาถสุดา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 313, จ. (15.30-17.30) 3105เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 B 3(2-2-5) อ.ดนยั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวพรฑมิล โพธิ์ชนะชยั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เอกชยั มลเลษ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594102518

นางสาวพรฑมิล โพธิ์ชนะชยั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594102519

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพชิญาภรณ์ สวสัดินาม

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี5 ปี

5941-02/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-12.30) 934การพฒันาหลกัสูตร1022201 C 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 F 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) LC303การเขยีนอนุเฉท1551304 A 3(3-0-6) MISSEmily Renee 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2366การพดูภาษาองักฤษในทีช่มุชน1552203 A 3(1-2-6) Mr.William David 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-16.30) 1834ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 A 3(3-0-6) อ.ประสทิธิ์พร 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-15.30) 313, จ. (15.30-17.30) 3105เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 B 3(2-2-5) อ.ดนยั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวพชิญาภรณ ์สวสัดนิาม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เอกชยั มลเลษ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 6

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594102519

นางสาวพชิญาภรณ์ สวสัดินาม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594102520

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพมิพก์มล ใจบญุ

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี5 ปี

5941-02/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-12.30) 934การพฒันาหลกัสูตร1022201 C 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 F 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) LC401การฟงัและพดู 21551202 A 3(3-0-6) MISSEmily Renee 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) LC303การเขยีนอนุเฉท1551304 A 3(3-0-6) MISSEmily Renee 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 2354สทัศาสตรภ์าษาองักฤษเพือ่การใช ้1551402 A 3(1-2-6) อ.ศุภมาส 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 2366การพดูภาษาองักฤษในทีช่มุชน1552203 A 3(1-2-6) Mr.William David 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-15.30) 313, จ. (15.30-17.30) 3105เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 B 3(2-2-5) อ.ดนยั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวพมิพก์มล ใจบญุ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เอกชยั มลเลษ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594102520

นางสาวพมิพก์มล ใจบญุ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594102522

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวภทัรวดี ประกายมขุ (ทนุ)

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี5 ปี

5941-02/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-12.30) 934การพฒันาหลกัสูตร1022201 C 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 F 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) LC303การเขยีนอนุเฉท1551304 A 3(3-0-6) MISSEmily Renee 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 2354สทัศาสตรภ์าษาองักฤษเพือ่การใช ้1551402 A 3(1-2-6) อ.ศุภมาส 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 2366การพดูภาษาองักฤษในทีช่มุชน1552203 A 3(1-2-6) Mr.William David 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-16.30) 135อาเซยีนศึกษา2500106 C 3(3-0-6) อ.นาถสุดา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 313, จ. (15.30-17.30) 3105เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 B 3(2-2-5) อ.ดนยั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวภทัรวด ีประกายมขุ (ทนุ) )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เอกชยั มลเลษ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594102522

นางสาวภทัรวดี ประกายมขุ (ทนุ)

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594102523

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวยอดขวญั วาดวงศ์

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี5 ปี

5941-02/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-12.30) 934การพฒันาหลกัสูตร1022201 C 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 F 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) LC303การเขยีนอนุเฉท1551304 A 3(3-0-6) MISSEmily Renee 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 2354สทัศาสตรภ์าษาองักฤษเพือ่การใช ้1551402 A 3(1-2-6) อ.ศุภมาส 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 2366การพดูภาษาองักฤษในทีช่มุชน1552203 A 3(1-2-6) Mr.William David 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-16.30) 19405อาหารเพือ่สุขภาพ5070614 B 3(3-0-6) ผศ.บาํเพญ็ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-15.30) 313, จ. (15.30-17.30) 3105เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 B 3(2-2-5) อ.ดนยั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวยอดขวญั วาดวงศ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เอกชยั มลเลษ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594102523

นางสาวยอดขวญั วาดวงศ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594102524

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรพพีรรณ บญุเกดิ

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี5 ปี

5941-02/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-12.30) 934การพฒันาหลกัสูตร1022201 C 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 F 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) LC303การเขยีนอนุเฉท1551304 A 3(3-0-6) MISSEmily Renee 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 2354สทัศาสตรภ์าษาองักฤษเพือ่การใช ้1551402 A 3(1-2-6) อ.ศุภมาส 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 2366การพดูภาษาองักฤษในทีช่มุชน1552203 A 3(1-2-6) Mr.William David 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-16.30) 135อาเซยีนศึกษา2500106 C 3(3-0-6) อ.นาถสุดา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 313, จ. (15.30-17.30) 3105เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 B 3(2-2-5) อ.ดนยั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวรพพีรรณ บญุเกดิ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เอกชยั มลเลษ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594102524

นางสาวรพพีรรณ บญุเกดิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594102525

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวลลติา บญุมา

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี5 ปี

5941-02/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-12.30) 934การพฒันาหลกัสูตร1022201 C 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 F 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) LC303การเขยีนอนุเฉท1551304 A 3(3-0-6) MISSEmily Renee 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 2354สทัศาสตรภ์าษาองักฤษเพือ่การใช ้1551402 A 3(1-2-6) อ.ศุภมาส 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 2366การพดูภาษาองักฤษในทีช่มุชน1552203 A 3(1-2-6) Mr.William David 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-16.30) 19405อาหารเพือ่สุขภาพ5070614 B 3(3-0-6) ผศ.บาํเพญ็ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-15.30) 313, จ. (15.30-17.30) 3105เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 B 3(2-2-5) อ.ดนยั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวลลติา บญุมา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เอกชยั มลเลษ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594102525

นางสาวลลติา บญุมา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594102526

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววฒัฏาพร สวุรรณสน

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี5 ปี

5941-02/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-12.30) 934การพฒันาหลกัสูตร1022201 C 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 F 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) LC303การเขยีนอนุเฉท1551304 A 3(3-0-6) MISSEmily Renee 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 2354สทัศาสตรภ์าษาองักฤษเพือ่การใช ้1551402 A 3(1-2-6) อ.ศุภมาส 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 2366การพดูภาษาองักฤษในทีช่มุชน1552203 A 3(1-2-6) Mr.William David 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-16.30) 135อาเซยีนศึกษา2500106 C 3(3-0-6) อ.นาถสุดา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 313, จ. (15.30-17.30) 3105เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 B 3(2-2-5) อ.ดนยั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาววฒัฏาพร สุวรรณสน )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เอกชยั มลเลษ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594102526

นางสาววฒัฏาพร สวุรรณสน

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594102527

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศศิธร ชูกลิ่น

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี5 ปี

5941-02/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-12.30) 934การพฒันาหลกัสูตร1022201 C 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 F 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) LC303การเขยีนอนุเฉท1551304 A 3(3-0-6) MISSEmily Renee 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 2354สทัศาสตรภ์าษาองักฤษเพือ่การใช ้1551402 A 3(1-2-6) อ.ศุภมาส 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 2366การพดูภาษาองักฤษในทีช่มุชน1552203 A 3(1-2-6) Mr.William David 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-17.30) SU-505การขบัขีป่ลอดภยั5590101 G 3(2-2-5) ผศ. ดร.ขวญัชยั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 313, จ. (15.30-17.30) 3105เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 B 3(2-2-5) อ.ดนยั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวศศิธร ชูกลิน่ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เอกชยั มลเลษ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18

 3

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594102527

นางสาวศศิธร ชูกลิ่น

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594102529

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสริยิากร นอ้ยมี

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี5 ปี

5941-02/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-12.30) 934การพฒันาหลกัสูตร1022201 C 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 F 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) LC303การเขยีนอนุเฉท1551304 A 3(3-0-6) MISSEmily Renee 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 2354สทัศาสตรภ์าษาองักฤษเพือ่การใช ้1551402 A 3(1-2-6) อ.ศุภมาส 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 2366การพดูภาษาองักฤษในทีช่มุชน1552203 A 3(1-2-6) Mr.William David 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 434โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 K 3(3-0-6) อ. ดร.สุดารตัน์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 313, จ. (15.30-17.30) 3105เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 B 3(2-2-5) อ.ดนยั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสริยิากร นอ้ยม ี)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เอกชยั มลเลษ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594102529

นางสาวสริยิากร นอ้ยมี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594102530

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสนิุสา หอมจนัทร ์

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี5 ปี

5941-02/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-12.30) 934การพฒันาหลกัสูตร1022201 C 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 F 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) LC303การเขยีนอนุเฉท1551304 A 3(3-0-6) MISSEmily Renee 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 2354สทัศาสตรภ์าษาองักฤษเพือ่การใช ้1551402 A 3(1-2-6) อ.ศุภมาส 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 2366การพดูภาษาองักฤษในทีช่มุชน1552203 A 3(1-2-6) Mr.William David 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1452อาเซยีนศึกษา2500106 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 313, จ. (15.30-17.30) 3105เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 B 3(2-2-5) อ.ดนยั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุนิสา หอมจนัทร ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เอกชยั มลเลษ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594102530

นางสาวสนิุสา หอมจนัทร ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594102532

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอนงนุช อนิทมณีุ

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี5 ปี

5941-02/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-12.30) 934การพฒันาหลกัสูตร1022201 C 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 F 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) LC401การฟงัและพดู 21551202 A 3(3-0-6) MISSEmily Renee 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) LC303การเขยีนอนุเฉท1551304 A 3(3-0-6) MISSEmily Renee 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2366การพดูภาษาองักฤษในทีช่มุชน1552203 A 3(1-2-6) Mr.William David 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-15.30) 313, จ. (15.30-17.30) 3105เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 B 3(2-2-5) อ.ดนยั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอนงนุช อนิทมณีุ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เอกชยั มลเลษ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 6

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594102532

นางสาวอนงนุช อนิทมณีุ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594102533

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรว ีนิแว

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี5 ปี

5941-02/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-12.30) 934การพฒันาหลกัสูตร1022201 C 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 F 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) LC303การเขยีนอนุเฉท1551304 A 3(3-0-6) MISSEmily Renee 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 2354สทัศาสตรภ์าษาองักฤษเพือ่การใช ้1551402 A 3(1-2-6) อ.ศุภมาส 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 2366การพดูภาษาองักฤษในทีช่มุชน1552203 A 3(1-2-6) Mr.William David 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-16.30) 19405อาหารเพือ่สุขภาพ5070614 B 3(3-0-6) ผศ.บาํเพญ็ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-15.30) 313, จ. (15.30-17.30) 3105เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 B 3(2-2-5) อ.ดนยั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอรว ีนิแว )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เอกชยั มลเลษ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594102533

นางสาวอรวี นิแว

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594102534

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอนิทริา ทนหมดั

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี5 ปี

5941-02/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-12.30) 934การพฒันาหลกัสูตร1022201 C 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 F 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) LC303การเขยีนอนุเฉท1551304 A 3(3-0-6) MISSEmily Renee 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 2354สทัศาสตรภ์าษาองักฤษเพือ่การใช ้1551402 A 3(1-2-6) อ.ศุภมาส 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 2366การพดูภาษาองักฤษในทีช่มุชน1552203 A 3(1-2-6) Mr.William David 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1452อาเซยีนศึกษา2500106 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 313, จ. (15.30-17.30) 3105เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 B 3(2-2-5) อ.ดนยั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอนิทริา ทนหมดั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เอกชยั มลเลษ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594102534

นางสาวอนิทริา ทนหมดั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594102535

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายคณัสนนัท ์สริเิดชชาญชยั

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี5 ปี

5941-02/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-12.30) 934การพฒันาหลกัสูตร1022201 C 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 F 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) LC303การเขยีนอนุเฉท1551304 A 3(3-0-6) MISSEmily Renee 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 2354สทัศาสตรภ์าษาองักฤษเพือ่การใช ้1551402 A 3(1-2-6) อ.ศุภมาส 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 2366การพดูภาษาองักฤษในทีช่มุชน1552203 A 3(1-2-6) Mr.William David 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-16.30) 135อาเซยีนศึกษา2500106 C 3(3-0-6) อ.นาถสุดา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 313, จ. (15.30-17.30) 3105เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 B 3(2-2-5) อ.ดนยั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายคณสันนัท ์สริเิดชชาญชยั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เอกชยั มลเลษ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594102535

นายคณัสนนัท ์สริเิดชชาญชยั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594102537

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายประจวบ บาํรุงพงษ์

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี5 ปี

5941-02/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-12.30) 934การพฒันาหลกัสูตร1022201 C 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 F 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) LC303การเขยีนอนุเฉท1551304 A 3(3-0-6) MISSEmily Renee 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 2354สทัศาสตรภ์าษาองักฤษเพือ่การใช ้1551402 A 3(1-2-6) อ.ศุภมาส 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 2366การพดูภาษาองักฤษในทีช่มุชน1552203 A 3(1-2-6) Mr.William David 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-16.30) 1834ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 A 3(3-0-6) อ.ประสทิธิ์พร 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-15.30) 313, จ. (15.30-17.30) 3105เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 B 3(2-2-5) อ.ดนยั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายประจวบ บาํรุงพงษ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เอกชยั มลเลษ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594102537

นายประจวบ บาํรุงพงษ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594102538

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายวชัรพงศ ์ยอ้มสี

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี5 ปี

5941-02/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-12.30) 934การพฒันาหลกัสูตร1022201 C 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 F 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) LC303การเขยีนอนุเฉท1551304 A 3(3-0-6) MISSEmily Renee 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 2354สทัศาสตรภ์าษาองักฤษเพือ่การใช ้1551402 A 3(1-2-6) อ.ศุภมาส 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 2366การพดูภาษาองักฤษในทีช่มุชน1552203 A 3(1-2-6) Mr.William David 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 434โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 K 3(3-0-6) อ. ดร.สุดารตัน์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 313, จ. (15.30-17.30) 3105เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 B 3(2-2-5) อ.ดนยั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายวชัรพงศ ์ยอ้มส ี)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เอกชยั มลเลษ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594102538

นายวชัรพงศ ์ยอ้มสี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594102540

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายคณุาธิป สบืสทุธา

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี5 ปี

5941-02/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-12.30) 934การพฒันาหลกัสูตร1022201 C 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 F 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) LC303การเขยีนอนุเฉท1551304 A 3(3-0-6) MISSEmily Renee 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2366การพดูภาษาองักฤษในทีช่มุชน1552203 A 3(1-2-6) Mr.William David 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 434โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 K 3(3-0-6) อ. ดร.สุดารตัน์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 313, จ. (15.30-17.30) 3105เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 B 3(2-2-5) อ.ดนยั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายคุณาธปิ สบืสุทธา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เอกชยั มลเลษ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 6

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594102540

นายคณุาธิป สบืสทุธา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594102601

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกมลชนก คาํเทศ(ทนุ)

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี5 ปี

5941-02/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 D 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 G 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) LC401การเขยีนอนุเฉท1551304 B 3(3-0-6) MISSEmily Renee 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2367สทัศาสตรภ์าษาองักฤษเพือ่การใช ้1551402 B 3(1-2-6) อ.ศุภมาส 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 2366การพดูภาษาองักฤษในทีช่มุชน1552203 B 3(1-2-6) Mr.William David 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1854ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 B 3(3-0-6) อ.เยาวภา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-15.30) 3105, จ. (15.30-17.30) 313เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 C 3(2-2-5) อ. ดร.สราวุธ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกมลชนก คาํเทศ(ทนุ) )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กรรณิการ ์ตาละลกัษณ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594102601

นางสาวกมลชนก คาํเทศ(ทนุ)

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594102602

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกวนิณา สอนนั(ทนุ)

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี5 ปี

5941-02/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 D 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 G 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) LC401การเขยีนอนุเฉท1551304 B 3(3-0-6) MISSEmily Renee 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2367สทัศาสตรภ์าษาองักฤษเพือ่การใช ้1551402 B 3(1-2-6) อ.ศุภมาส 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 2366การพดูภาษาองักฤษในทีช่มุชน1552203 B 3(1-2-6) Mr.William David 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1854ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 B 3(3-0-6) อ.เยาวภา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-15.30) 3105, จ. (15.30-17.30) 313เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 C 3(2-2-5) อ. ดร.สราวุธ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกวนิณา สอนนั(ทนุ) )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กรรณิการ ์ตาละลกัษณ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594102602

นางสาวกวินณา สอนนั(ทนุ)

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594102603

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกลัยาณี ศรจีนัทร ์

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี5 ปี

5941-02/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 D 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 G 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1435ทกัษะการเรยีนรูส้ารสนเทศ1520101 A 3(3-0-6) อ.สญัญา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) LC401การเขยีนอนุเฉท1551304 B 3(3-0-6) MISSEmily Renee 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 2366การพดูภาษาองักฤษในทีช่มุชน1552203 B 3(1-2-6) Mr.William David 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1854ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 B 3(3-0-6) อ.เยาวภา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-15.30) 3105, จ. (15.30-17.30) 313เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 C 3(2-2-5) อ. ดร.สราวุธ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกลัยาณี ศรจีนัทร ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กรรณิการ ์ตาละลกัษณ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594102603

นางสาวกลัยาณี ศรจีนัทร ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594102604

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวแกว้ใจ จนัทรอ์ปุถมัภ ์

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี5 ปี

5941-02/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 D 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 G 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) LC401การเขยีนอนุเฉท1551304 B 3(3-0-6) MISSEmily Renee 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2367สทัศาสตรภ์าษาองักฤษเพือ่การใช ้1551402 B 3(1-2-6) อ.ศุภมาส 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 2366การพดูภาษาองักฤษในทีช่มุชน1552203 B 3(1-2-6) Mr.William David 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1854ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 B 3(3-0-6) อ.เยาวภา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-15.30) 3105, จ. (15.30-17.30) 313เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 C 3(2-2-5) อ. ดร.สราวุธ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวแกว้ใจ จนัทรอ์ปุถมัภ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กรรณิการ ์ตาละลกัษณ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594102604

นางสาวแกว้ใจ จนัทรอ์ปุถมัภ ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594102605

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจริาภรณ์ พนัธห์ลอ่มโส

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี5 ปี

5941-02/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 D 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 G 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) LC401การเขยีนอนุเฉท1551304 B 3(3-0-6) MISSEmily Renee 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2367สทัศาสตรภ์าษาองักฤษเพือ่การใช ้1551402 B 3(1-2-6) อ.ศุภมาส 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 2366การพดูภาษาองักฤษในทีช่มุชน1552203 B 3(1-2-6) Mr.William David 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1854ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 B 3(3-0-6) อ.เยาวภา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-15.30) 3105, จ. (15.30-17.30) 313เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 C 3(2-2-5) อ. ดร.สราวุธ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวจริาภรณ ์พนัธห์ลอ่มโส )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กรรณิการ ์ตาละลกัษณ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594102605

นางสาวจริาภรณ์ พนัธห์ลอ่มโส

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594102606

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจุตมิาพร แสนรกัษา

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี5 ปี

5941-02/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 D 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 G 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) LC401การเขยีนอนุเฉท1551304 B 3(3-0-6) MISSEmily Renee 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2367สทัศาสตรภ์าษาองักฤษเพือ่การใช ้1551402 B 3(1-2-6) อ.ศุภมาส 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 2366การพดูภาษาองักฤษในทีช่มุชน1552203 B 3(1-2-6) Mr.William David 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1854ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 B 3(3-0-6) อ.เยาวภา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-15.30) 3105, จ. (15.30-17.30) 313เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 C 3(2-2-5) อ. ดร.สราวุธ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวจตุมิาพร แสนรกัษา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กรรณิการ ์ตาละลกัษณ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594102606

นางสาวจุตมิาพร แสนรกัษา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594102609

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฎฐนีิ รุง่เรอืง

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี5 ปี

5941-02/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 D 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 G 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) LC303การฟงัและพดู 21551202 C 3(3-0-6) MISSEmily Renee 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) LC401การเขยีนอนุเฉท1551304 B 3(3-0-6) MISSEmily Renee 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 2366การพดูภาษาองักฤษในทีช่มุชน1552203 B 3(1-2-6) Mr.William David 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1854ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 B 3(3-0-6) อ.เยาวภา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-15.30) 3105, จ. (15.30-17.30) 313เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 C 3(2-2-5) อ. ดร.สราวุธ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวณฎัฐนีิ รุ่งเรอืง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กรรณิการ ์ตาละลกัษณ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594102609

นางสาวณัฎฐนีิ รุ่งเรอืง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594102610

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐกาญจน ์เตชะเดช

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี5 ปี

5941-02/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 D 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 G 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) LC401การเขยีนอนุเฉท1551304 B 3(3-0-6) MISSEmily Renee 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2367สทัศาสตรภ์าษาองักฤษเพือ่การใช ้1551402 B 3(1-2-6) อ.ศุภมาส 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 2366การพดูภาษาองักฤษในทีช่มุชน1552203 B 3(1-2-6) Mr.William David 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1854ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 B 3(3-0-6) อ.เยาวภา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-15.30) 3105, จ. (15.30-17.30) 313เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 C 3(2-2-5) อ. ดร.สราวุธ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวณฐักาญจน ์เตชะเดช )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กรรณิการ ์ตาละลกัษณ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594102610

นางสาวณัฐกาญจน์ เตชะเดช

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594102612

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธิดา สารทอง

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี5 ปี

5941-02/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 D 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 G 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) LC401การเขยีนอนุเฉท1551304 B 3(3-0-6) MISSEmily Renee 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2367สทัศาสตรภ์าษาองักฤษเพือ่การใช ้1551402 B 3(1-2-6) อ.ศุภมาส 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 2366การพดูภาษาองักฤษในทีช่มุชน1552203 B 3(1-2-6) Mr.William David 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1854ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 B 3(3-0-6) อ.เยาวภา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-15.30) 3105, จ. (15.30-17.30) 313เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 C 3(2-2-5) อ. ดร.สราวุธ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวธดิา สารทอง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กรรณิการ ์ตาละลกัษณ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594102612

นางสาวธิดา สารทอง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594102613

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนฤมล ชวงศว์ฒันา

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี5 ปี

5941-02/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 D 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 G 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) LC401การเขยีนอนุเฉท1551304 B 3(3-0-6) MISSEmily Renee 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2367สทัศาสตรภ์าษาองักฤษเพือ่การใช ้1551402 B 3(1-2-6) อ.ศุภมาส 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 2366การพดูภาษาองักฤษในทีช่มุชน1552203 B 3(1-2-6) Mr.William David 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1854ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 B 3(3-0-6) อ.เยาวภา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-15.30) 3105, จ. (15.30-17.30) 313เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 C 3(2-2-5) อ. ดร.สราวุธ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวนฤมล ชวงศว์ฒันา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กรรณิการ ์ตาละลกัษณ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594102613

นางสาวนฤมล ชวงศว์ฒันา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594102614

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนิอสัมะ สะมะแอ

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี5 ปี

5941-02/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 D 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 G 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) LC401การเขยีนอนุเฉท1551304 B 3(3-0-6) MISSEmily Renee 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2367สทัศาสตรภ์าษาองักฤษเพือ่การใช ้1551402 B 3(1-2-6) อ.ศุภมาส 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 2366การพดูภาษาองักฤษในทีช่มุชน1552203 B 3(1-2-6) Mr.William David 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1854ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 B 3(3-0-6) อ.เยาวภา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-15.30) 3105, จ. (15.30-17.30) 313เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 C 3(2-2-5) อ. ดร.สราวุธ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวนิอสัมะ สะมะแอ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กรรณิการ ์ตาละลกัษณ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594102614

นางสาวนิอสัมะ สะมะแอ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594102615

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเบญจมาศ แสงจนัทร ์

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี5 ปี

5941-02/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 D 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 G 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) LC401การเขยีนอนุเฉท1551304 B 3(3-0-6) MISSEmily Renee 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2367สทัศาสตรภ์าษาองักฤษเพือ่การใช ้1551402 B 3(1-2-6) อ.ศุภมาส 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 2366การพดูภาษาองักฤษในทีช่มุชน1552203 B 3(1-2-6) Mr.William David 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1854ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 B 3(3-0-6) อ.เยาวภา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-15.30) 3105, จ. (15.30-17.30) 313เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 C 3(2-2-5) อ. ดร.สราวุธ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวเบญจมาศ แสงจนัทร ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กรรณิการ ์ตาละลกัษณ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594102615

นางสาวเบญจมาศ แสงจนัทร ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594102617

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพชัราภรณ์ เยน็จติ

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี5 ปี

5941-02/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 D 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 G 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) LC303การฟงัและพดู 21551202 C 3(3-0-6) MISSEmily Renee 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) LC401การเขยีนอนุเฉท1551304 B 3(3-0-6) MISSEmily Renee 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 2366การพดูภาษาองักฤษในทีช่มุชน1552203 B 3(1-2-6) Mr.William David 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1854ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 B 3(3-0-6) อ.เยาวภา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-15.30) 3105, จ. (15.30-17.30) 313เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 C 3(2-2-5) อ. ดร.สราวุธ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวพชัราภรณ ์เยน็จติ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กรรณิการ ์ตาละลกัษณ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594102617

นางสาวพชัราภรณ์ เยน็จติ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594102619

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวฟ้าใหม่ อนิทรง์าม

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี5 ปี

5941-02/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 D 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 G 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) LC401การเขยีนอนุเฉท1551304 B 3(3-0-6) MISSEmily Renee 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2367สทัศาสตรภ์าษาองักฤษเพือ่การใช ้1551402 B 3(1-2-6) อ.ศุภมาส 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 2366การพดูภาษาองักฤษในทีช่มุชน1552203 B 3(1-2-6) Mr.William David 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1854ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 B 3(3-0-6) อ.เยาวภา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-15.30) 3105, จ. (15.30-17.30) 313เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 C 3(2-2-5) อ. ดร.สราวุธ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวฟ้าใหม ่อนิทรง์าม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กรรณิการ ์ตาละลกัษณ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594102619

นางสาวฟ้าใหม่ อนิทรง์าม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594102620

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวภคัจริา แจม่จาํรสั

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี5 ปี

5941-02/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 D 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 G 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) LC303การฟงัและพดู 21551202 C 3(3-0-6) MISSEmily Renee 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) LC401การเขยีนอนุเฉท1551304 B 3(3-0-6) MISSEmily Renee 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 2366การพดูภาษาองักฤษในทีช่มุชน1552203 B 3(1-2-6) Mr.William David 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1854ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 B 3(3-0-6) อ.เยาวภา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-15.30) 3105, จ. (15.30-17.30) 313เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 C 3(2-2-5) อ. ดร.สราวุธ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวภคัจริา แจ่มจาํรสั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กรรณิการ ์ตาละลกัษณ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594102620

นางสาวภคัจริา แจม่จาํรสั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594102621

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวภทัรทริา เอมดี

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี5 ปี

5941-02/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 D 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 G 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) LC303การฟงัและพดู 21551202 C 3(3-0-6) MISSEmily Renee 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) LC401การเขยีนอนุเฉท1551304 B 3(3-0-6) MISSEmily Renee 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 2366การพดูภาษาองักฤษในทีช่มุชน1552203 B 3(1-2-6) Mr.William David 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1854ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 B 3(3-0-6) อ.เยาวภา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-15.30) 3105, จ. (15.30-17.30) 313เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 C 3(2-2-5) อ. ดร.สราวุธ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวภทัรทริา เอมด ี)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กรรณิการ ์ตาละลกัษณ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594102621

นางสาวภทัรทริา เอมดี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594102622

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมณิภา ศรสีวสัด์ิ

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี5 ปี

5941-02/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 D 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 G 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) LC401การเขยีนอนุเฉท1551304 B 3(3-0-6) MISSEmily Renee 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2367สทัศาสตรภ์าษาองักฤษเพือ่การใช ้1551402 B 3(1-2-6) อ.ศุภมาส 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 2366การพดูภาษาองักฤษในทีช่มุชน1552203 B 3(1-2-6) Mr.William David 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1854ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 B 3(3-0-6) อ.เยาวภา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-15.30) 3105, จ. (15.30-17.30) 313เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 C 3(2-2-5) อ. ดร.สราวุธ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวมณิภา ศรสีวสัดิ์ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กรรณิการ ์ตาละลกัษณ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594102622

นางสาวมณิภา ศรสีวสัด์ิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594102623

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรตมิา เหง่มี

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี5 ปี

5941-02/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 D 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 G 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) LC303การฟงัและพดู 21551202 C 3(3-0-6) MISSEmily Renee 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) LC401การเขยีนอนุเฉท1551304 B 3(3-0-6) MISSEmily Renee 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 2366การพดูภาษาองักฤษในทีช่มุชน1552203 B 3(1-2-6) Mr.William David 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1854ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 B 3(3-0-6) อ.เยาวภา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-15.30) 3105, จ. (15.30-17.30) 313เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 C 3(2-2-5) อ. ดร.สราวุธ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวรตมิา เห่งม ี)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กรรณิการ ์ตาละลกัษณ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594102623

นางสาวรตมิา เหง่มี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594102624

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรตันาวดี รตันโสภา

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี5 ปี

5941-02/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 D 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 G 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) LC401การเขยีนอนุเฉท1551304 B 3(3-0-6) MISSEmily Renee 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2367สทัศาสตรภ์าษาองักฤษเพือ่การใช ้1551402 B 3(1-2-6) อ.ศุภมาส 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 2366การพดูภาษาองักฤษในทีช่มุชน1552203 B 3(1-2-6) Mr.William David 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1854ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 B 3(3-0-6) อ.เยาวภา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-15.30) 3105, จ. (15.30-17.30) 313เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 C 3(2-2-5) อ. ดร.สราวุธ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวรตันาวด ีรตันโสภา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กรรณิการ ์ตาละลกัษณ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594102624

นางสาวรตันาวดี รตันโสภา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594102626

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศรณัยา กศุล

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี5 ปี

5941-02/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 D 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 G 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) LC401การเขยีนอนุเฉท1551304 B 3(3-0-6) MISSEmily Renee 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2367สทัศาสตรภ์าษาองักฤษเพือ่การใช ้1551402 B 3(1-2-6) อ.ศุภมาส 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 2366การพดูภาษาองักฤษในทีช่มุชน1552203 B 3(1-2-6) Mr.William David 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1854ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 B 3(3-0-6) อ.เยาวภา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-15.30) 3105, จ. (15.30-17.30) 313เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 C 3(2-2-5) อ. ดร.สราวุธ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวศรณัยา กศุล )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กรรณิการ ์ตาละลกัษณ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594102626

นางสาวศรณัยา กศุล

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594102627

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรวิรรณ เชิดเวยีง

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี5 ปี

5941-02/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 D 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 G 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) LC401การเขยีนอนุเฉท1551304 B 3(3-0-6) MISSEmily Renee 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2367สทัศาสตรภ์าษาองักฤษเพือ่การใช ้1551402 B 3(1-2-6) อ.ศุภมาส 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 2366การพดูภาษาองักฤษในทีช่มุชน1552203 B 3(1-2-6) Mr.William David 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1854ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 B 3(3-0-6) อ.เยาวภา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-15.30) 3105, จ. (15.30-17.30) 313เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 C 3(2-2-5) อ. ดร.สราวุธ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวศิรวิรรณ เชดิเวยีง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กรรณิการ ์ตาละลกัษณ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594102627

นางสาวศิรวิรรณ เชิดเวียง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594102629

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสดุปราณี กลิ่นเฉย

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี5 ปี

5941-02/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 D 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 G 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) LC303การฟงัและพดู 21551202 C 3(3-0-6) MISSEmily Renee 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) LC401การเขยีนอนุเฉท1551304 B 3(3-0-6) MISSEmily Renee 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 2366การพดูภาษาองักฤษในทีช่มุชน1552203 B 3(1-2-6) Mr.William David 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1854ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 B 3(3-0-6) อ.เยาวภา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-15.30) 3105, จ. (15.30-17.30) 313เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 C 3(2-2-5) อ. ดร.สราวุธ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุดปราณี กลิน่เฉย )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กรรณิการ ์ตาละลกัษณ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594102629

นางสาวสดุปราณี กลิ่นเฉย

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594102630

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสพุตัรา บตุรเคยีง

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี5 ปี

5941-02/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 D 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 G 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) LC303การฟงัและพดู 21551202 C 3(3-0-6) MISSEmily Renee 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 2366การพดูภาษาองักฤษในทีช่มุชน1552203 B 3(1-2-6) Mr.William David 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1854ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 B 3(3-0-6) อ.เยาวภา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) SU-405การขบัขีป่ลอดภยั5590101 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.โชตวิธัน์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 3105, จ. (15.30-17.30) 313เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 C 3(2-2-5) อ. ดร.สราวุธ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุพตัรา บตุรเคยีง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กรรณิการ ์ตาละลกัษณ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594102630

นางสาวสพุตัรา บตุรเคยีง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594102631

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวแสงระว ีกลิ่นนอ้ย

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี5 ปี

5941-02/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 D 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 G 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) LC401การเขยีนอนุเฉท1551304 B 3(3-0-6) MISSEmily Renee 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2367สทัศาสตรภ์าษาองักฤษเพือ่การใช ้1551402 B 3(1-2-6) อ.ศุภมาส 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 2366การพดูภาษาองักฤษในทีช่มุชน1552203 B 3(1-2-6) Mr.William David 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1854ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 B 3(3-0-6) อ.เยาวภา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-15.30) 3105, จ. (15.30-17.30) 313เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 C 3(2-2-5) อ. ดร.สราวุธ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวแสงระว ีกลิน่นอ้ย )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กรรณิการ ์ตาละลกัษณ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594102631

นางสาวแสงระวี กลิ่นนอ้ย

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594102632

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรนลนิ ด่อนศรี

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี5 ปี

5941-02/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 D 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 G 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) LC401การเขยีนอนุเฉท1551304 B 3(3-0-6) MISSEmily Renee 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2367สทัศาสตรภ์าษาองักฤษเพือ่การใช ้1551402 B 3(1-2-6) อ.ศุภมาส 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 2366การพดูภาษาองักฤษในทีช่มุชน1552203 B 3(1-2-6) Mr.William David 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1854ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 B 3(3-0-6) อ.เยาวภา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-15.30) 3105, จ. (15.30-17.30) 313เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 C 3(2-2-5) อ. ดร.สราวุธ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอรนลนิ ด่อนศร ี)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กรรณิการ ์ตาละลกัษณ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594102632

นางสาวอรนลนิ ด่อนศรี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594102633

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรสา คงจุต ิ(ทนุ)

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี5 ปี

5941-02/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 D 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 G 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) LC401การเขยีนอนุเฉท1551304 B 3(3-0-6) MISSEmily Renee 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2367สทัศาสตรภ์าษาองักฤษเพือ่การใช ้1551402 B 3(1-2-6) อ.ศุภมาส 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 2366การพดูภาษาองักฤษในทีช่มุชน1552203 B 3(1-2-6) Mr.William David 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1854ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 B 3(3-0-6) อ.เยาวภา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-15.30) 3105, จ. (15.30-17.30) 313เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 C 3(2-2-5) อ. ดร.สราวุธ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอรสา คงจตุ ิ(ทนุ) )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กรรณิการ ์ตาละลกัษณ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594102633

นางสาวอรสา คงจุต ิ(ทนุ)

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594102634

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอมุาพร เมืองทพิย์

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี5 ปี

5941-02/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 D 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 G 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) LC401การเขยีนอนุเฉท1551304 B 3(3-0-6) MISSEmily Renee 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2367สทัศาสตรภ์าษาองักฤษเพือ่การใช ้1551402 B 3(1-2-6) อ.ศุภมาส 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 2366การพดูภาษาองักฤษในทีช่มุชน1552203 B 3(1-2-6) Mr.William David 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1854ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 B 3(3-0-6) อ.เยาวภา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-15.30) 3105, จ. (15.30-17.30) 313เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 C 3(2-2-5) อ. ดร.สราวุธ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอมุาพร เมอืงทพิย ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กรรณิการ ์ตาละลกัษณ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594102634

นางสาวอมุาพร เมืองทพิย์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594102635

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายเชิดธวชั จนิดา

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี5 ปี

5941-02/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 D 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 G 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) LC401การเขยีนอนุเฉท1551304 B 3(3-0-6) MISSEmily Renee 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2367สทัศาสตรภ์าษาองักฤษเพือ่การใช ้1551402 B 3(1-2-6) อ.ศุภมาส 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 2366การพดูภาษาองักฤษในทีช่มุชน1552203 B 3(1-2-6) Mr.William David 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1854ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 B 3(3-0-6) อ.เยาวภา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-15.30) 3105, จ. (15.30-17.30) 313เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 C 3(2-2-5) อ. ดร.สราวุธ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายเชดิธวชั จนิดา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กรรณิการ ์ตาละลกัษณ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594102635

นายเชิดธวชั จนิดา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594102636

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายปภาวชิญ ์แสงเทยีนทอง

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี5 ปี

5941-02/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 D 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 G 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) LC401การเขยีนอนุเฉท1551304 B 3(3-0-6) MISSEmily Renee 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2367สทัศาสตรภ์าษาองักฤษเพือ่การใช ้1551402 B 3(1-2-6) อ.ศุภมาส 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 2366การพดูภาษาองักฤษในทีช่มุชน1552203 B 3(1-2-6) Mr.William David 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1854ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 B 3(3-0-6) อ.เยาวภา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-15.30) 3105, จ. (15.30-17.30) 313เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 C 3(2-2-5) อ. ดร.สราวุธ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายปภาวชิญ ์แสงเทยีนทอง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กรรณิการ ์ตาละลกัษณ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594102636

นายปภาวิชญ ์แสงเทยีนทอง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594102637

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายวราวฒุ ิสาวเสม

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี5 ปี

5941-02/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 D 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 G 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) LC401การเขยีนอนุเฉท1551304 B 3(3-0-6) MISSEmily Renee 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2367สทัศาสตรภ์าษาองักฤษเพือ่การใช ้1551402 B 3(1-2-6) อ.ศุภมาส 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 2366การพดูภาษาองักฤษในทีช่มุชน1552203 B 3(1-2-6) Mr.William David 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1854ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 B 3(3-0-6) อ.เยาวภา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-15.30) 3105, จ. (15.30-17.30) 313เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 C 3(2-2-5) อ. ดร.สราวุธ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายวราวุฒ ิสาวเสม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กรรณิการ ์ตาละลกัษณ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594102637

นายวราวฒุ ิสาวเสม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594102639

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายสหชัชยั ฉุยฉาย

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษปรญิญาตร ี5 ปี

5941-02/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 D 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 G 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) LC401การเขยีนอนุเฉท1551304 B 3(3-0-6) MISSEmily Renee 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2367สทัศาสตรภ์าษาองักฤษเพือ่การใช ้1551402 B 3(1-2-6) อ.ศุภมาส 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 2366การพดูภาษาองักฤษในทีช่มุชน1552203 B 3(1-2-6) Mr.William David 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1854ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 B 3(3-0-6) อ.เยาวภา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-15.30) 3105, จ. (15.30-17.30) 313เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 C 3(2-2-5) อ. ดร.สราวุธ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายสหชัชยั ฉุยฉาย )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กรรณิการ ์ตาละลกัษณ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594102639

นายสหชัชยั ฉุยฉาย

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594106501

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกนกวรรณ ผลพฤกษา

โปรแกรมวิชา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-06/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 E 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 H 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1421ภาษาไทยสาํหรบัครู1540204 A 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 C 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 126การประดษิฐน์าฏยการแสดงข ัน้ตน้2022102 A 2(1-2-3) อ.จณิหจ์ฑุา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 131ปฏบิตันิาฏศิลป์ไทย 42022302 A 3(2-2-5) อ.จติสุภวฒัน,์ อ. 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-10.30) 3105, พฤ. (10.30-12.30) 315เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 D 3(2-2-5) อ.ดนยั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกนกวรรณ ผลพฤกษา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จติสุภวฒัน ์สาํราญรตัน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14

 6

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594106501

นางสาวกนกวรรณ ผลพฤกษา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594106502

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกานตม์ณี ซุ่นบวบ

โปรแกรมวิชา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-06/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 E 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 H 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1421ภาษาไทยสาํหรบัครู1540204 A 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 C 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 126การประดษิฐน์าฏยการแสดงข ัน้ตน้2022102 A 2(1-2-3) อ.จณิหจ์ฑุา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 131ปฏบิตันิาฏศิลป์ไทย 42022302 A 3(2-2-5) อ.จติสุภวฒัน,์ อ. 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-10.30) 3105, พฤ. (10.30-12.30) 315เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 D 3(2-2-5) อ.ดนยั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกานตม์ณี ซุ่นบวบ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จติสุภวฒัน ์สาํราญรตัน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14

 6

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594106502

นางสาวกานตม์ณี ซุ่นบวบ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594106503

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกติเกศกร มีศีล

โปรแกรมวิชา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-06/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 E 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 H 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1421ภาษาไทยสาํหรบัครู1540204 A 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 C 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 126การประดษิฐน์าฏยการแสดงข ัน้ตน้2022102 A 2(1-2-3) อ.จณิหจ์ฑุา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 131ปฏบิตันิาฏศิลป์ไทย 42022302 A 3(2-2-5) อ.จติสุภวฒัน,์ อ. 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-10.30) 3105, พฤ. (10.30-12.30) 315เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 D 3(2-2-5) อ.ดนยั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกติเกศกร มศีีล )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จติสุภวฒัน ์สาํราญรตัน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14

 6

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594106503

นางสาวกติเกศกร มีศีล

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594106506

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจุฑาทพิย ์สายนอ้ย(ทนุ)

โปรแกรมวิชา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-06/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 E 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 H 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1421ภาษาไทยสาํหรบัครู1540204 A 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 C 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 126การประดษิฐน์าฏยการแสดงข ัน้ตน้2022102 A 2(1-2-3) อ.จณิหจ์ฑุา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 131ปฏบิตันิาฏศิลป์ไทย 42022302 A 3(2-2-5) อ.จติสุภวฒัน,์ อ. 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-10.30) 3105, พฤ. (10.30-12.30) 315เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 D 3(2-2-5) อ.ดนยั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวจฑุาทพิย ์สายนอ้ย(ทนุ) )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จติสุภวฒัน ์สาํราญรตัน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14

 6

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594106506

นางสาวจุฑาทพิย ์สายนอ้ย(ทนุ)

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594106507

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวดาวประกาย โกศล

โปรแกรมวิชา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-06/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 E 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 H 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1421ภาษาไทยสาํหรบัครู1540204 A 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 C 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 126การประดษิฐน์าฏยการแสดงข ัน้ตน้2022102 A 2(1-2-3) อ.จณิหจ์ฑุา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 131ปฏบิตันิาฏศิลป์ไทย 42022302 A 3(2-2-5) อ.จติสุภวฒัน,์ อ. 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-10.30) 3105, พฤ. (10.30-12.30) 315เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 D 3(2-2-5) อ.ดนยั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวดาวประกาย โกศล )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จติสุภวฒัน ์สาํราญรตัน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14

 6

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594106507

นางสาวดาวประกาย โกศล

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594106508

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธนินทติา คาํวดัไทร

โปรแกรมวิชา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-06/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 E 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 H 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1421ภาษาไทยสาํหรบัครู1540204 A 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 C 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 126การประดษิฐน์าฏยการแสดงข ัน้ตน้2022102 A 2(1-2-3) อ.จณิหจ์ฑุา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 131ปฏบิตันิาฏศิลป์ไทย 42022302 A 3(2-2-5) อ.จติสุภวฒัน,์ อ. 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-10.30) 3105, พฤ. (10.30-12.30) 315เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 D 3(2-2-5) อ.ดนยั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวธนินทติา คาํวดัไทร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จติสุภวฒัน ์สาํราญรตัน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14

 6

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594106508

นางสาวธนินทติา คาํวดัไทร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594106509

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนาเดียร ์บนิมามะ

โปรแกรมวิชา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-06/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 E 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 H 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1421ภาษาไทยสาํหรบัครู1540204 A 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 C 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 126การประดษิฐน์าฏยการแสดงข ัน้ตน้2022102 A 2(1-2-3) อ.จณิหจ์ฑุา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 131ปฏบิตันิาฏศิลป์ไทย 42022302 A 3(2-2-5) อ.จติสุภวฒัน,์ อ. 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-10.30) 3105, พฤ. (10.30-12.30) 315เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 D 3(2-2-5) อ.ดนยั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวนาเดยีร ์บนิมามะ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จติสุภวฒัน ์สาํราญรตัน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14

 6

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594106509

นางสาวนาเดียร ์บนิมามะ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594106510

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปิยฉตัร พรามเลก็

โปรแกรมวิชา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-06/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 E 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 H 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1421ภาษาไทยสาํหรบัครู1540204 A 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 C 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 126การประดษิฐน์าฏยการแสดงข ัน้ตน้2022102 A 2(1-2-3) อ.จณิหจ์ฑุา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 131ปฏบิตันิาฏศิลป์ไทย 42022302 A 3(2-2-5) อ.จติสุภวฒัน,์ อ. 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-10.30) 3105, พฤ. (10.30-12.30) 315เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 D 3(2-2-5) อ.ดนยั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวปิยฉตัร พรามเลก็ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จติสุภวฒัน ์สาํราญรตัน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14

 6

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594106510

นางสาวปิยฉตัร พรามเลก็

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594106512

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมณัฑนา ทองอนิทร ์

โปรแกรมวิชา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-06/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 E 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 H 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1421ภาษาไทยสาํหรบัครู1540204 A 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 C 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 126การประดษิฐน์าฏยการแสดงข ัน้ตน้2022102 A 2(1-2-3) อ.จณิหจ์ฑุา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 131ปฏบิตันิาฏศิลป์ไทย 42022302 A 3(2-2-5) อ.จติสุภวฒัน,์ อ. 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-10.30) 3105, พฤ. (10.30-12.30) 315เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 D 3(2-2-5) อ.ดนยั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวมณัฑนา ทองอนิทร ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จติสุภวฒัน ์สาํราญรตัน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14

 6

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594106512

นางสาวมณัฑนา ทองอนิทร ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594106514

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววรรณนิษา ศิลปี

โปรแกรมวิชา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-06/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 E 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 H 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1421ภาษาไทยสาํหรบัครู1540204 A 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 C 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 126การประดษิฐน์าฏยการแสดงข ัน้ตน้2022102 A 2(1-2-3) อ.จณิหจ์ฑุา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 131ปฏบิตันิาฏศิลป์ไทย 42022302 A 3(2-2-5) อ.จติสุภวฒัน,์ อ. 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-10.30) 3105, พฤ. (10.30-12.30) 315เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 D 3(2-2-5) อ.ดนยั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาววรรณนิษา ศิลปี )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จติสุภวฒัน ์สาํราญรตัน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14

 6

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594106514

นางสาววรรณนิษา ศิลปี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594106515

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววชัราภรณ์ พริยิะศภุกจิ

โปรแกรมวิชา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-06/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 E 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 H 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1421ภาษาไทยสาํหรบัครู1540204 A 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 C 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 126การประดษิฐน์าฏยการแสดงข ัน้ตน้2022102 A 2(1-2-3) อ.จณิหจ์ฑุา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 131ปฏบิตันิาฏศิลป์ไทย 42022302 A 3(2-2-5) อ.จติสุภวฒัน,์ อ. 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-10.30) 3105, พฤ. (10.30-12.30) 315เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 D 3(2-2-5) อ.ดนยั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาววชัราภรณ ์พริยิะศุภกจิ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จติสุภวฒัน ์สาํราญรตัน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14

 6

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594106515

นางสาววชัราภรณ์ พริยิะศภุกจิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594106516

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิโรรตัน ์เกดิดว้ง

โปรแกรมวิชา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-06/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 E 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 H 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1421ภาษาไทยสาํหรบัครู1540204 A 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 C 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 126การประดษิฐน์าฏยการแสดงข ัน้ตน้2022102 A 2(1-2-3) อ.จณิหจ์ฑุา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 131ปฏบิตันิาฏศิลป์ไทย 42022302 A 3(2-2-5) อ.จติสุภวฒัน,์ อ. 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-10.30) 3105, พฤ. (10.30-12.30) 315เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 D 3(2-2-5) อ.ดนยั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวศิโรรตัน ์เกดิดว้ง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จติสุภวฒัน ์สาํราญรตัน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14

 6

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594106516

นางสาวศิโรรตัน์ เกดิดว้ง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594106517

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสทุตัตา ตะโนย

โปรแกรมวิชา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-06/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 E 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 H 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1421ภาษาไทยสาํหรบัครู1540204 A 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 C 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 126การประดษิฐน์าฏยการแสดงข ัน้ตน้2022102 A 2(1-2-3) อ.จณิหจ์ฑุา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 131ปฏบิตันิาฏศิลป์ไทย 42022302 A 3(2-2-5) อ.จติสุภวฒัน,์ อ. 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-10.30) 3105, พฤ. (10.30-12.30) 315เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 D 3(2-2-5) อ.ดนยั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุทตัตา ตะโนย )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จติสุภวฒัน ์สาํราญรตัน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14

 6

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594106517

นางสาวสทุตัตา ตะโนย

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594106518

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอาภาพร ไชยมนตรี

โปรแกรมวิชา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-06/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 E 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 H 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1421ภาษาไทยสาํหรบัครู1540204 A 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 C 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 126การประดษิฐน์าฏยการแสดงข ัน้ตน้2022102 A 2(1-2-3) อ.จณิหจ์ฑุา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 131ปฏบิตันิาฏศิลป์ไทย 42022302 A 3(2-2-5) อ.จติสุภวฒัน,์ อ. 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-10.30) 3105, พฤ. (10.30-12.30) 315เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 D 3(2-2-5) อ.ดนยั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอาภาพร ไชยมนตร ี)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จติสุภวฒัน ์สาํราญรตัน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14

 6

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594106518

นางสาวอาภาพร ไชยมนตรี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594106519

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายเกยีรตศิกัด์ิ บาํรุงสนิทรพัย ์

โปรแกรมวิชา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-06/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 E 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 H 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1421ภาษาไทยสาํหรบัครู1540204 A 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 C 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 126การประดษิฐน์าฏยการแสดงข ัน้ตน้2022102 A 2(1-2-3) อ.จณิหจ์ฑุา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 131ปฏบิตันิาฏศิลป์ไทย 42022302 A 3(2-2-5) อ.จติสุภวฒัน,์ อ. 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-10.30) 3105, พฤ. (10.30-12.30) 315เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 D 3(2-2-5) อ.ดนยั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายเกยีรตศิกัดิ์ บาํรุงสนิทรพัย ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จติสุภวฒัน ์สาํราญรตัน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14

 6

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594106519

นายเกยีรตศิกัด์ิ บาํรุงสนิทรพัย์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594106520

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐวฒุ ิอปุถมัภ ์

โปรแกรมวิชา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-06/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 E 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 H 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1421ภาษาไทยสาํหรบัครู1540204 A 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 C 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 126การประดษิฐน์าฏยการแสดงข ัน้ตน้2022102 A 2(1-2-3) อ.จณิหจ์ฑุา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 131ปฏบิตันิาฏศิลป์ไทย 42022302 A 3(2-2-5) อ.จติสุภวฒัน,์ อ. 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-10.30) 3105, พฤ. (10.30-12.30) 315เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 D 3(2-2-5) อ.ดนยั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายณฐัวุฒ ิอปุถมัภ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จติสุภวฒัน ์สาํราญรตัน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14

 6

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594106520

นายณัฐวฒุ ิอปุถมัภ ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594106521

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายดนุสรณ์ ตะ๊คงิษา

โปรแกรมวิชา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-06/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 E 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 H 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1421ภาษาไทยสาํหรบัครู1540204 A 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 C 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 126การประดษิฐน์าฏยการแสดงข ัน้ตน้2022102 A 2(1-2-3) อ.จณิหจ์ฑุา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 131ปฏบิตันิาฏศิลป์ไทย 42022302 A 3(2-2-5) อ.จติสุภวฒัน,์ อ. 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-10.30) 3105, พฤ. (10.30-12.30) 315เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 D 3(2-2-5) อ.ดนยั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายดนุสรณ ์ตะ๊คงิษา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จติสุภวฒัน ์สาํราญรตัน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14

 6

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594106521

นายดนุสรณ์ ตะ๊คงิษา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594106522

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายธนไชย นิเด็ง

โปรแกรมวิชา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-06/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 E 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 H 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1421ภาษาไทยสาํหรบัครู1540204 A 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 C 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 126การประดษิฐน์าฏยการแสดงข ัน้ตน้2022102 A 2(1-2-3) อ.จณิหจ์ฑุา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 131ปฏบิตันิาฏศิลป์ไทย 42022302 A 3(2-2-5) อ.จติสุภวฒัน,์ อ. 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-10.30) 3105, พฤ. (10.30-12.30) 315เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 D 3(2-2-5) อ.ดนยั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายธนไชย นิเดง็ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จติสุภวฒัน ์สาํราญรตัน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14

 6

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594106522

นายธนไชย นิเด็ง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594107501

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกญัญาณัฐ เกดิมงคล

โปรแกรมวิชา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-07/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 F 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 I 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1421ภาษาไทยสาํหรบัครู1540204 B 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 D 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-12.30) 324ปฏบิตัเิครื่องสายไทย 22032306 A 2(0-4-2) อ.จกัรนิ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-17.30) 326ดนตรพีธิกีรรม2033102 A 3(2-2-5) อ.ใหม่ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-10.30) 3105, พฤ. (10.30-12.30) 315เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 E 3(2-2-5) อ.ดนยั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกญัญาณฐั เกดิมงคล )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กมลาลกัษณ ์นวมสาํล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14

 6

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594107501

นางสาวกญัญาณัฐ เกดิมงคล

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594107502

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปิสภิา วรรณนิยม

โปรแกรมวิชา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-07/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 F 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 I 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1421ภาษาไทยสาํหรบัครู1540204 B 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 D 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-12.30) 324ปฏบิตัเิครื่องสายไทย 22032306 A 2(0-4-2) อ.จกัรนิ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-17.30) 326ดนตรพีธิกีรรม2033102 A 3(2-2-5) อ.ใหม่ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-10.30) 3105, พฤ. (10.30-12.30) 315เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 E 3(2-2-5) อ.ดนยั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวปิสภิา วรรณนิยม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กมลาลกัษณ ์นวมสาํล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14

 6

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594107502

นางสาวปิสภิา วรรณนิยม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594107503

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรพพีชัร สมสวย

โปรแกรมวิชา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-07/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 F 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 I 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1421ภาษาไทยสาํหรบัครู1540204 B 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 D 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-12.30) 324ปฏบิตัเิครื่องสายไทย 22032306 A 2(0-4-2) อ.จกัรนิ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-17.30) 326ดนตรพีธิกีรรม2033102 A 3(2-2-5) อ.ใหม่ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-10.30) 3105, พฤ. (10.30-12.30) 315เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 E 3(2-2-5) อ.ดนยั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวรพพีชัร สมสวย )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กมลาลกัษณ ์นวมสาํล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14

 6

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594107503

นางสาวรพพีชัร สมสวย

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594107504

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายชาญวฒุ ิพทุธนุกูล

โปรแกรมวิชา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-07/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 F 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 I 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1421ภาษาไทยสาํหรบัครู1540204 B 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 D 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-12.30) 326ปฏบิตัป่ีิพาทย ์22032304 A 2(0-4-2) อ.ปราชญา 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 324ปฏบิตัเิครื่องสายไทย 22032306 A 2(0-4-2) อ.จกัรนิ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-17.30) 326ดนตรพีธิกีรรม2033102 A 3(2-2-5) อ.ใหม่ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-10.30) 3105, พฤ. (10.30-12.30) 315เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 E 3(2-2-5) อ.ดนยั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายชาญวุฒ ิพทุธนุกูล )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กมลาลกัษณ ์นวมสาํล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16

 6

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594107504

นายชาญวฒุ ิพทุธนุกูล

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594107505

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายธนพล ตอ้งประสงค์

โปรแกรมวิชา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-07/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 F 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 I 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1421ภาษาไทยสาํหรบัครู1540204 B 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 D 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-12.30) 326ปฏบิตัป่ีิพาทย ์22032304 A 2(0-4-2) อ.ปราชญา 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-17.30) 326ดนตรพีธิกีรรม2033102 A 3(2-2-5) อ.ใหม่ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-10.30) 3105, พฤ. (10.30-12.30) 315เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 E 3(2-2-5) อ.ดนยั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายธนพล ตอ้งประสงค ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กมลาลกัษณ ์นวมสาํล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14

 6

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594107505

นายธนพล ตอ้งประสงค์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594107508

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายรฐัธรรมนูญ อรุณไพร

โปรแกรมวิชา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-07/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 F 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 I 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1421ภาษาไทยสาํหรบัครู1540204 B 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 D 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-12.30) 326ปฏบิตัป่ีิพาทย ์22032304 A 2(0-4-2) อ.ปราชญา 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-17.30) 326ดนตรพีธิกีรรม2033102 A 3(2-2-5) อ.ใหม่ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-10.30) 3105, พฤ. (10.30-12.30) 315เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 E 3(2-2-5) อ.ดนยั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายรฐัธรรมนูญ อรุณไพร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กมลาลกัษณ ์นวมสาํล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14

 6

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594107508

นายรฐัธรรมนูญ อรุณไพร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594107510

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายวชัรพล อยู่ยง

โปรแกรมวิชา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-07/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 F 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 I 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1421ภาษาไทยสาํหรบัครู1540204 B 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 D 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-12.30) 326ปฏบิตัป่ีิพาทย ์22032304 A 2(0-4-2) อ.ปราชญา 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-17.30) 326ดนตรพีธิกีรรม2033102 A 3(2-2-5) อ.ใหม่ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-10.30) 3105, พฤ. (10.30-12.30) 315เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 E 3(2-2-5) อ.ดนยั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายวชัรพล อยู่ยง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กมลาลกัษณ ์นวมสาํล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14

 6

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594107510

นายวชัรพล อยู่ยง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594107511

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายวชัเรนทร ์สขุเมือง

โปรแกรมวิชา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-07/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 F 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 I 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1421ภาษาไทยสาํหรบัครู1540204 B 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 D 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-12.30) 326ปฏบิตัป่ีิพาทย ์22032304 A 2(0-4-2) อ.ปราชญา 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-17.30) 326ดนตรพีธิกีรรม2033102 A 3(2-2-5) อ.ใหม่ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-10.30) 3105, พฤ. (10.30-12.30) 315เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 E 3(2-2-5) อ.ดนยั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายวชัเรนทร ์สุขเมอืง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กมลาลกัษณ ์นวมสาํล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14

 6

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594107511

นายวชัเรนทร ์สขุเมือง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594107512

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายสหรฐั คาํแหงพล

โปรแกรมวิชา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-07/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 F 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 I 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1421ภาษาไทยสาํหรบัครู1540204 B 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 D 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-12.30) 326ปฏบิตัป่ีิพาทย ์22032304 A 2(0-4-2) อ.ปราชญา 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-17.30) 326ดนตรพีธิกีรรม2033102 A 3(2-2-5) อ.ใหม่ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-10.30) 3105, พฤ. (10.30-12.30) 315เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 E 3(2-2-5) อ.ดนยั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายสหรฐั คาํแหงพล )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กมลาลกัษณ ์นวมสาํล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14

 6

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594107512

นายสหรฐั คาํแหงพล

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594108501

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเกวล ีน้ําใจสขุ

โปรแกรมวิชา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-08/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 G 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1465ภาษาไทยสาํหรบัครู1540204 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.พวงเพญ็ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-16.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 E 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) 331ทฤษฎดีนตรสีากล  42042102 A 3(3-0-6) อ.ภาสกร 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-17.30) 334ปฏบิตัเิครื่องลมไม ้22042304 A 2(0-4-2) อ.สมบตัิ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-17.30) 333ปฏบิตัเิครื่องลมทองเหลอืง 22042306 A 2(0-4-2) อ.สมชาย 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-17.30) 335ปฏบิตัเิครื่องสายสากล 22042308 A 2(0-4-2) อ.จริะนนัท์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-17.30) 336ปฏบิตักิตีาร ์ 22042310 A 2(0-4-2) อ.ภาสกร 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-17.30) 331ปฏบิตัเิปียโน  22042312 A 2(0-4-2) ผศ. ดร.สาโรช 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-17.30) 2347-Comคอมพวิเตอรด์นตรขี ัน้พื้นฐาน2042401 A 3(2-2-5) อ.จริะนนัท์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-10.30) 3105, พฤ. (10.30-12.30) 315เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 F 3(2-2-5) อ.ดนยั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวเกวล ีนํา้ใจสุข )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สมบตั ิไวยรชั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19

 9

*

*

28 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594108501

นางสาวเกวล ีน้ําใจสขุ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594108502

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐตะวนั ยอดออ่น

โปรแกรมวิชา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-08/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 G 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1465ภาษาไทยสาํหรบัครู1540204 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.พวงเพญ็ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-16.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 E 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) 331ทฤษฎดีนตรสีากล  42042102 A 3(3-0-6) อ.ภาสกร 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-17.30) 335ปฏบิตัเิครื่องสายสากล 22042308 A 2(0-4-2) อ.จริะนนัท์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-17.30) 2347-Comคอมพวิเตอรด์นตรขี ัน้พื้นฐาน2042401 A 3(2-2-5) อ.จริะนนัท์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-10.30) 3105, พฤ. (10.30-12.30) 315เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 F 3(2-2-5) อ.ดนยั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวณฐัตะวนั ยอดอ่อน )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สมบตั ิไวยรชั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11

 9

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594108502

นางสาวณัฐตะวนั ยอดออ่น

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594108503

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนิภาพร ตาละลกัษณ์

โปรแกรมวิชา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-08/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 G 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1465ภาษาไทยสาํหรบัครู1540204 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.พวงเพญ็ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-16.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 E 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) 331ทฤษฎดีนตรสีากล  42042102 A 3(3-0-6) อ.ภาสกร 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-17.30) 333ปฏบิตัเิครื่องลมทองเหลอืง 22042306 A 2(0-4-2) อ.สมชาย 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-17.30) 2347-Comคอมพวิเตอรด์นตรขี ัน้พื้นฐาน2042401 A 3(2-2-5) อ.จริะนนัท์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-10.30) 3105, พฤ. (10.30-12.30) 315เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 F 3(2-2-5) อ.ดนยั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวนิภาพร ตาละลกัษณ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สมบตั ิไวยรชั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11

 9

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594108503

นางสาวนิภาพร ตาละลกัษณ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594108504

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวน้ําทพิย ์ศิรวิรรณ

โปรแกรมวิชา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-08/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 G 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1465ภาษาไทยสาํหรบัครู1540204 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.พวงเพญ็ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-16.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 E 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) 331ทฤษฎดีนตรสีากล  42042102 A 3(3-0-6) อ.ภาสกร 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-17.30) 334ปฏบิตัเิครื่องลมไม ้22042304 A 2(0-4-2) อ.สมบตัิ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-17.30) 2347-Comคอมพวิเตอรด์นตรขี ัน้พื้นฐาน2042401 A 3(2-2-5) อ.จริะนนัท์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-10.30) 3105, พฤ. (10.30-12.30) 315เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 F 3(2-2-5) อ.ดนยั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวนํา้ทพิย ์ศิรวิรรณ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สมบตั ิไวยรชั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11

 9

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594108504

นางสาวน้ําทพิย ์ศิรวิรรณ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594108505

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวบษุบงกช ยิ้มสงวน

โปรแกรมวิชา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-08/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 G 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1465ภาษาไทยสาํหรบัครู1540204 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.พวงเพญ็ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-16.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 E 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) 331ทฤษฎดีนตรสีากล  42042102 A 3(3-0-6) อ.ภาสกร 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-17.30) 335ปฏบิตัเิครื่องสายสากล 22042308 A 2(0-4-2) อ.จริะนนัท์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-17.30) 2347-Comคอมพวิเตอรด์นตรขี ัน้พื้นฐาน2042401 A 3(2-2-5) อ.จริะนนัท์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-10.30) 3105, พฤ. (10.30-12.30) 315เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 F 3(2-2-5) อ.ดนยั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวบษุบงกช ยิ้มสงวน )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สมบตั ิไวยรชั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11

 9

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594108505

นางสาวบษุบงกช ยิ้มสงวน

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594108507

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสยิากร นอ้ยพงษ์

โปรแกรมวิชา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-08/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 G 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1465ภาษาไทยสาํหรบัครู1540204 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.พวงเพญ็ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-16.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 E 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) 331ทฤษฎดีนตรสีากล  42042102 A 3(3-0-6) อ.ภาสกร 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-17.30) 334ปฏบิตัเิครื่องลมไม ้22042304 A 2(0-4-2) อ.สมบตัิ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-17.30) 2347-Comคอมพวิเตอรด์นตรขี ัน้พื้นฐาน2042401 A 3(2-2-5) อ.จริะนนัท์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-10.30) 3105, พฤ. (10.30-12.30) 315เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 F 3(2-2-5) อ.ดนยั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสยิากร นอ้ยพงษ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สมบตั ิไวยรชั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11

 9

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594108507

นางสาวสยิากร นอ้ยพงษ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594108511

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายทวกีจิ ดาวเรอืง

โปรแกรมวิชา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-08/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 G 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1465ภาษาไทยสาํหรบัครู1540204 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.พวงเพญ็ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-16.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 E 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) 331ทฤษฎดีนตรสีากล  42042102 A 3(3-0-6) อ.ภาสกร 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-17.30) 334ปฏบิตัเิครื่องลมไม ้22042304 A 2(0-4-2) อ.สมบตัิ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-17.30) 333ปฏบิตัเิครื่องลมทองเหลอืง 22042306 A 2(0-4-2) อ.สมชาย 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-17.30) 335ปฏบิตัเิครื่องสายสากล 22042308 A 2(0-4-2) อ.จริะนนัท์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-17.30) 336ปฏบิตักิตีาร ์ 22042310 A 2(0-4-2) อ.ภาสกร 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-17.30) 331ปฏบิตัเิปียโน  22042312 A 2(0-4-2) ผศ. ดร.สาโรช 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-17.30) 2347-Comคอมพวิเตอรด์นตรขี ัน้พื้นฐาน2042401 A 3(2-2-5) อ.จริะนนัท์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-10.30) 3105, พฤ. (10.30-12.30) 315เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 F 3(2-2-5) อ.ดนยั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายทวกีจิ ดาวเรอืง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สมบตั ิไวยรชั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19

 9

*

*

28 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594108511

นายทวีกจิ ดาวเรอืง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594108512

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายธนรตัน ์เอีย่มเยน็

โปรแกรมวิชา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-08/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 G 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1465ภาษาไทยสาํหรบัครู1540204 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.พวงเพญ็ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-16.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 E 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) 331ทฤษฎดีนตรสีากล  42042102 A 3(3-0-6) อ.ภาสกร 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-17.30) 333ปฏบิตัเิครื่องลมทองเหลอืง 22042306 A 2(0-4-2) อ.สมชาย 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-17.30) 2347-Comคอมพวิเตอรด์นตรขี ัน้พื้นฐาน2042401 A 3(2-2-5) อ.จริะนนัท์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-10.30) 3105, พฤ. (10.30-12.30) 315เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 F 3(2-2-5) อ.ดนยั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายธนรตัน ์เอีย่มเยน็ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สมบตั ิไวยรชั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11

 9

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594108512

นายธนรตัน์ เอีย่มเยน็

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594108513

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายธีรภทัร ์รตันเยน็ใจ

โปรแกรมวิชา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-08/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 G 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1465ภาษาไทยสาํหรบัครู1540204 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.พวงเพญ็ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-16.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 E 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) 331ทฤษฎดีนตรสีากล  42042102 A 3(3-0-6) อ.ภาสกร 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-17.30) 334ปฏบิตัเิครื่องลมไม ้22042304 A 2(0-4-2) อ.สมบตัิ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-17.30) 2347-Comคอมพวิเตอรด์นตรขี ัน้พื้นฐาน2042401 A 3(2-2-5) อ.จริะนนัท์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-10.30) 3105, พฤ. (10.30-12.30) 315เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 F 3(2-2-5) อ.ดนยั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายธรีภทัร ์รตันเยน็ใจ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สมบตั ิไวยรชั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11

 9

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594108513

นายธีรภทัร ์รตันเยน็ใจ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594108514

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายธีรเมศ ชูสง่กลิ่น(ความสามารถพเิศษ)

โปรแกรมวิชา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-08/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 G 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1465ภาษาไทยสาํหรบัครู1540204 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.พวงเพญ็ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-16.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 E 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) 331ทฤษฎดีนตรสีากล  42042102 A 3(3-0-6) อ.ภาสกร 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-17.30) 333ปฏบิตัเิครื่องลมทองเหลอืง 22042306 A 2(0-4-2) อ.สมชาย 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-17.30) 2347-Comคอมพวิเตอรด์นตรขี ัน้พื้นฐาน2042401 A 3(2-2-5) อ.จริะนนัท์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-10.30) 3105, พฤ. (10.30-12.30) 315เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 F 3(2-2-5) อ.ดนยั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายธรีเมศ ชูส่งกลิน่(ความสามารถพเิศษ) )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สมบตั ิไวยรชั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11

 9

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594108514

นายธีรเมศ ชูสง่กลิ่น(ความสามารถพเิศษ)

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594108516

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายภาณุพงศ ์ลิ่มศิลา

โปรแกรมวิชา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-08/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 G 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1465ภาษาไทยสาํหรบัครู1540204 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.พวงเพญ็ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-16.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 E 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) 331ทฤษฎดีนตรสีากล  42042102 A 3(3-0-6) อ.ภาสกร 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-17.30) 334ปฏบิตัเิครื่องลมไม ้22042304 A 2(0-4-2) อ.สมบตัิ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-17.30) 333ปฏบิตัเิครื่องลมทองเหลอืง 22042306 A 2(0-4-2) อ.สมชาย 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-17.30) 335ปฏบิตัเิครื่องสายสากล 22042308 A 2(0-4-2) อ.จริะนนัท์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-17.30) 336ปฏบิตักิตีาร ์ 22042310 A 2(0-4-2) อ.ภาสกร 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-17.30) 331ปฏบิตัเิปียโน  22042312 A 2(0-4-2) ผศ. ดร.สาโรช 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-17.30) 2347-Comคอมพวิเตอรด์นตรขี ัน้พื้นฐาน2042401 A 3(2-2-5) อ.จริะนนัท์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-10.30) 3105, พฤ. (10.30-12.30) 315เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 F 3(2-2-5) อ.ดนยั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายภาณุพงศ ์ลิม่ศิลา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สมบตั ิไวยรชั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19

 9

*

*

28 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594108516

นายภาณุพงศ ์ลิ่มศิลา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594108517

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายภษิูต โคกชู

โปรแกรมวิชา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-08/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 G 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1465ภาษาไทยสาํหรบัครู1540204 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.พวงเพญ็ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-16.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 E 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) 331ทฤษฎดีนตรสีากล  42042102 A 3(3-0-6) อ.ภาสกร 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-17.30) 333ปฏบิตัเิครื่องลมทองเหลอืง 22042306 A 2(0-4-2) อ.สมชาย 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-17.30) 2347-Comคอมพวิเตอรด์นตรขี ัน้พื้นฐาน2042401 A 3(2-2-5) อ.จริะนนัท์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-10.30) 3105, พฤ. (10.30-12.30) 315เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 F 3(2-2-5) อ.ดนยั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายภษูติ โคกชู )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สมบตั ิไวยรชั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11

 9

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594108517

นายภษิูต โคกชู

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594108518

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายรชต ไขศรี

โปรแกรมวิชา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-08/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 G 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1465ภาษาไทยสาํหรบัครู1540204 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.พวงเพญ็ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-16.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 E 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) 331ทฤษฎดีนตรสีากล  42042102 A 3(3-0-6) อ.ภาสกร 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-17.30) 2347-Comคอมพวิเตอรด์นตรขี ัน้พื้นฐาน2042401 A 3(2-2-5) อ.จริะนนัท์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-10.30) 3105, พฤ. (10.30-12.30) 315เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 F 3(2-2-5) อ.ดนยั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายรชต ไขศร ี)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สมบตั ิไวยรชั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 9

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594108518

นายรชต ไขศรี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594108519

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายสรุเชษฐ ์เกลาชู

โปรแกรมวิชา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-08/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 G 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1465ภาษาไทยสาํหรบัครู1540204 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.พวงเพญ็ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-16.30) 331ทฤษฎดีนตรสีากล  42042102 A 3(3-0-6) อ.ภาสกร 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-17.30) 2347-Comคอมพวิเตอรด์นตรขี ัน้พื้นฐาน2042401 A 3(2-2-5) อ.จริะนนัท์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายสุรเชษฐ ์เกลาชู )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สมบตั ิไวยรชั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

 6

*

*

12 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594108519

นายสรุเชษฐ ์เกลาชู

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594108520

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายอภวิชิญ ์วจิติรวรพงศ ์(ความสามารถพเิศษ)

โปรแกรมวิชา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-08/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 G 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1465ภาษาไทยสาํหรบัครู1540204 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.พวงเพญ็ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-16.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 E 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) 331ทฤษฎดีนตรสีากล  42042102 A 3(3-0-6) อ.ภาสกร 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-17.30) 335ปฏบิตัเิครื่องสายสากล 22042308 A 2(0-4-2) อ.จริะนนัท์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-17.30) 2347-Comคอมพวิเตอรด์นตรขี ัน้พื้นฐาน2042401 A 3(2-2-5) อ.จริะนนัท์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-10.30) 3105, พฤ. (10.30-12.30) 315เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 F 3(2-2-5) อ.ดนยั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายอภวิชิญ ์วจิติรวรพงศ ์(ความสามารถพเิศษ) )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สมบตั ิไวยรชั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11

 9

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594108520

นายอภวิิชญ ์วิจติรวรพงศ ์(ความสามารถพเิศษ)

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594108521

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายอทิธิ ธนานุพนัธ(์เลน่กตีาร)์

โปรแกรมวิชา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-08/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 G 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1465ภาษาไทยสาํหรบัครู1540204 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.พวงเพญ็ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-16.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 E 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) 331ทฤษฎดีนตรสีากล  42042102 A 3(3-0-6) อ.ภาสกร 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-17.30) 336ปฏบิตักิตีาร ์ 22042310 A 2(0-4-2) อ.ภาสกร 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-17.30) 2347-Comคอมพวิเตอรด์นตรขี ัน้พื้นฐาน2042401 A 3(2-2-5) อ.จริะนนัท์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-10.30) 3105, พฤ. (10.30-12.30) 315เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 F 3(2-2-5) อ.ดนยั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายอทิธ ิธนานุพนัธ(์เลน่กตีาร)์ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สมบตั ิไวยรชั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11

 9

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594108521

นายอทิธิ ธนานุพนัธ(์เลน่กตีาร)์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594108523

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐภทัร นุชเจรญิ

โปรแกรมวิชา นาฏดุรยิางคศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-08/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (15.30-17.30) SU-402ปรชัญาการศึกษา1011102 G 2(2-0-4) ผศ. ดร.มณฑา 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-16.30) 1421ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 T 3(3-0-6) ผศ.สริเิพญ็ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 2372ดนตรไีทยปรทิรรศน์2000002 C 3(3-0-6) อ.ใหม่ 11 พ.ค. 61. (13.30-17.30)

พฤ. (13.30-16.30) 331ทฤษฎดีนตรสีากล 22041102 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.สาโรช 11 พ.ค. 61. (08.30-12.30)

พ. (08.30-11.30) 331การอ่านการเขยีนโนต้สากล2041203 A 3(3-0-6) อ.สมชาย 3 พ.ค. 61. (13.30-17.30)

จ. (08.30-12.30) 334ปฎบิตัพื้นฐานดนตรสีากล 22041302 A 2(0-4-2) อ.จริะนนัท์ 2 พ.ค. 61. (08.30-12.30)

จ. (13.30-17.30) 334ปฏบิตัเิครื่องลมไม ้22042304 A 2(0-4-2) อ.สมบตัิ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายณฐัภทัร นุชเจรญิ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สมบตั ิไวยรชั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 4

14

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594108523

นายณัฐภทัร นุชเจรญิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594110501

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกมลวรรณ คลา้ยพนัธ์

โปรแกรมวิชา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-10/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-16.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 H 3(2-2-5) อ. ดร.วฑิรูย์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) SU-506นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 C 3(2-2-5) ผศ.สุกญัญา 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) 1453ภาษาองักฤษเฉพาะสงัคมศึกษา1103701 A 3(2-2-5) อ.เอกชยั 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1454พทุธปรชัญา1512102 A 3(3-0-6) อ.รฐัวรรณ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) 2367การอ่านและการแปลความหมายจากแผน2542301 A 3(2-2-5) อ.นาถสุดา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26505การเมอืงและการปกครองของไทยสาํหรบั2551101 C 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (14.30-17.30) 1612พลงังานทดแทน5540602 A 3(3-0-6) อ.ปองพล 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกมลวรรณ คลา้ยพนัธ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.รุ่งอรุณ ปิยะฤทธิ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594110501

นางสาวกมลวรรณ คลา้ยพนัธ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594110502

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกรกนก บญุเดชา

โปรแกรมวิชา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-10/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-16.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 H 3(2-2-5) อ. ดร.วฑิรูย์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) SU-506นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 C 3(2-2-5) ผศ.สุกญัญา 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) 1453ภาษาองักฤษเฉพาะสงัคมศึกษา1103701 A 3(2-2-5) อ.เอกชยั 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1454พทุธปรชัญา1512102 A 3(3-0-6) อ.รฐัวรรณ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) 2367การอ่านและการแปลความหมายจากแผน2542301 A 3(2-2-5) อ.นาถสุดา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26505การเมอืงและการปกครองของไทยสาํหรบั2551101 C 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (14.30-17.30) 1612พลงังานทดแทน5540602 A 3(3-0-6) อ.ปองพล 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกรกนก บญุเดชา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.รุ่งอรุณ ปิยะฤทธิ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594110502

นางสาวกรกนก บญุเดชา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594110503

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกานตธ์ิดา ตาคาํมา

โปรแกรมวิชา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-10/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-16.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 H 3(2-2-5) อ. ดร.วฑิรูย์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) SU-506นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 C 3(2-2-5) ผศ.สุกญัญา 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) 1453ภาษาองักฤษเฉพาะสงัคมศึกษา1103701 A 3(2-2-5) อ.เอกชยั 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1454พทุธปรชัญา1512102 A 3(3-0-6) อ.รฐัวรรณ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) 2367การอ่านและการแปลความหมายจากแผน2542301 A 3(2-2-5) อ.นาถสุดา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26505การเมอืงและการปกครองของไทยสาํหรบั2551101 C 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (14.30-17.30) 1612พลงังานทดแทน5540602 A 3(3-0-6) อ.ปองพล 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกานตธ์ดิา ตาคาํมา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.รุ่งอรุณ ปิยะฤทธิ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594110503

นางสาวกานตธ์ิดา ตาคาํมา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594110504

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกลุทรพัย ์พรรณพงษศิ์ลป์

โปรแกรมวิชา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-10/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-16.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 H 3(2-2-5) อ. ดร.วฑิรูย์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) SU-506นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 C 3(2-2-5) ผศ.สุกญัญา 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) 1453ภาษาองักฤษเฉพาะสงัคมศึกษา1103701 A 3(2-2-5) อ.เอกชยั 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1454พทุธปรชัญา1512102 A 3(3-0-6) อ.รฐัวรรณ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) 2367การอ่านและการแปลความหมายจากแผน2542301 A 3(2-2-5) อ.นาถสุดา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26505การเมอืงและการปกครองของไทยสาํหรบั2551101 C 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (14.30-17.30) 1612พลงังานทดแทน5540602 A 3(3-0-6) อ.ปองพล 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกลุทรพัย ์พรรณพงษศิ์ลป์ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.รุ่งอรุณ ปิยะฤทธิ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594110504

นางสาวกลุทรพัย ์พรรณพงษศิ์ลป์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594110506

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจุฑามาศ ทองวไิล

โปรแกรมวิชา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-10/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-16.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 H 3(2-2-5) อ. ดร.วฑิรูย์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) SU-506นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 C 3(2-2-5) ผศ.สุกญัญา 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) 1453ภาษาองักฤษเฉพาะสงัคมศึกษา1103701 A 3(2-2-5) อ.เอกชยั 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1454พทุธปรชัญา1512102 A 3(3-0-6) อ.รฐัวรรณ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) 2367การอ่านและการแปลความหมายจากแผน2542301 A 3(2-2-5) อ.นาถสุดา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26505การเมอืงและการปกครองของไทยสาํหรบั2551101 C 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (14.30-17.30) 1612พลงังานทดแทน5540602 A 3(3-0-6) อ.ปองพล 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวจฑุามาศ ทองวไิล )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.รุ่งอรุณ ปิยะฤทธิ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594110506

นางสาวจุฑามาศ ทองวิไล

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594110507

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชาลนีิ อยัราชธนารกัษ์

โปรแกรมวิชา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-10/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-16.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 H 3(2-2-5) อ. ดร.วฑิรูย์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) SU-506นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 C 3(2-2-5) ผศ.สุกญัญา 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) 1453ภาษาองักฤษเฉพาะสงัคมศึกษา1103701 A 3(2-2-5) อ.เอกชยั 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1454พทุธปรชัญา1512102 A 3(3-0-6) อ.รฐัวรรณ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) 2367การอ่านและการแปลความหมายจากแผน2542301 A 3(2-2-5) อ.นาถสุดา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26505การเมอืงและการปกครองของไทยสาํหรบั2551101 C 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (14.30-17.30) 1612พลงังานทดแทน5540602 A 3(3-0-6) อ.ปองพล 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวชาลนีิ อยัราชธนารกัษ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.รุ่งอรุณ ปิยะฤทธิ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594110507

นางสาวชาลนีิ อยัราชธนารกัษ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594110508

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธนภรณ์ แสงอยู่

โปรแกรมวิชา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-10/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-16.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 H 3(2-2-5) อ. ดร.วฑิรูย์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) SU-506นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 C 3(2-2-5) ผศ.สุกญัญา 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) 1453ภาษาองักฤษเฉพาะสงัคมศึกษา1103701 A 3(2-2-5) อ.เอกชยั 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1454พทุธปรชัญา1512102 A 3(3-0-6) อ.รฐัวรรณ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) 2367การอ่านและการแปลความหมายจากแผน2542301 A 3(2-2-5) อ.นาถสุดา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26505การเมอืงและการปกครองของไทยสาํหรบั2551101 C 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (14.30-17.30) 1612พลงังานทดแทน5540602 A 3(3-0-6) อ.ปองพล 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวธนภรณ ์แสงอยู่ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.รุ่งอรุณ ปิยะฤทธิ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594110508

นางสาวธนภรณ์ แสงอยู่

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594110509

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธญัญารตัน ์ทองกิ่ง

โปรแกรมวิชา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-10/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-16.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 H 3(2-2-5) อ. ดร.วฑิรูย์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) SU-506นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 C 3(2-2-5) ผศ.สุกญัญา 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) 1453ภาษาองักฤษเฉพาะสงัคมศึกษา1103701 A 3(2-2-5) อ.เอกชยั 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1454พทุธปรชัญา1512102 A 3(3-0-6) อ.รฐัวรรณ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) 2367การอ่านและการแปลความหมายจากแผน2542301 A 3(2-2-5) อ.นาถสุดา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26505การเมอืงและการปกครองของไทยสาํหรบั2551101 C 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (14.30-17.30) 1612พลงังานทดแทน5540602 A 3(3-0-6) อ.ปองพล 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวธญัญารตัน ์ทองกิ่ง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.รุ่งอรุณ ปิยะฤทธิ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594110509

นางสาวธญัญารตัน์ ทองกิ่ง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594110510

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธิดารตัน ์ศิรนินัท ์

โปรแกรมวิชา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-10/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-16.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 H 3(2-2-5) อ. ดร.วฑิรูย์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) SU-506นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 C 3(2-2-5) ผศ.สุกญัญา 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) 1453ภาษาองักฤษเฉพาะสงัคมศึกษา1103701 A 3(2-2-5) อ.เอกชยั 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1454พทุธปรชัญา1512102 A 3(3-0-6) อ.รฐัวรรณ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) 2367การอ่านและการแปลความหมายจากแผน2542301 A 3(2-2-5) อ.นาถสุดา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26505การเมอืงและการปกครองของไทยสาํหรบั2551101 C 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (14.30-17.30) 1612พลงังานทดแทน5540602 A 3(3-0-6) อ.ปองพล 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวธดิารตัน ์ศิรนินัท ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.รุ่งอรุณ ปิยะฤทธิ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594110510

นางสาวธิดารตัน์ ศิรนินัท ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594110511

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนฤมล เมืองถาวร

โปรแกรมวิชา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-10/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-16.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 H 3(2-2-5) อ. ดร.วฑิรูย์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) SU-506นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 C 3(2-2-5) ผศ.สุกญัญา 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) 1453ภาษาองักฤษเฉพาะสงัคมศึกษา1103701 A 3(2-2-5) อ.เอกชยั 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1454พทุธปรชัญา1512102 A 3(3-0-6) อ.รฐัวรรณ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) 2367การอ่านและการแปลความหมายจากแผน2542301 A 3(2-2-5) อ.นาถสุดา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26505การเมอืงและการปกครองของไทยสาํหรบั2551101 C 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (14.30-17.30) 1612พลงังานทดแทน5540602 A 3(3-0-6) อ.ปองพล 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวนฤมล เมอืงถาวร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.รุ่งอรุณ ปิยะฤทธิ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594110511

นางสาวนฤมล เมืองถาวร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594110512

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนฤมล อยู่ฉิม

โปรแกรมวิชา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-10/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-16.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 H 3(2-2-5) อ. ดร.วฑิรูย์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) SU-506นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 C 3(2-2-5) ผศ.สุกญัญา 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) 1453ภาษาองักฤษเฉพาะสงัคมศึกษา1103701 A 3(2-2-5) อ.เอกชยั 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1454พทุธปรชัญา1512102 A 3(3-0-6) อ.รฐัวรรณ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) 2367การอ่านและการแปลความหมายจากแผน2542301 A 3(2-2-5) อ.นาถสุดา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26505การเมอืงและการปกครองของไทยสาํหรบั2551101 C 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (14.30-17.30) 1612พลงังานทดแทน5540602 A 3(3-0-6) อ.ปองพล 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวนฤมล อยู่ฉิม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.รุ่งอรุณ ปิยะฤทธิ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594110512

นางสาวนฤมล อยู่ฉิม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594110513

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนฤวรรณ เหมือนจนัทร

โปรแกรมวิชา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-10/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-16.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 H 3(2-2-5) อ. ดร.วฑิรูย์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) SU-506นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 C 3(2-2-5) ผศ.สุกญัญา 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) 1453ภาษาองักฤษเฉพาะสงัคมศึกษา1103701 A 3(2-2-5) อ.เอกชยั 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1454พทุธปรชัญา1512102 A 3(3-0-6) อ.รฐัวรรณ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) 2367การอ่านและการแปลความหมายจากแผน2542301 A 3(2-2-5) อ.นาถสุดา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26505การเมอืงและการปกครองของไทยสาํหรบั2551101 C 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (14.30-17.30) 1612พลงังานทดแทน5540602 A 3(3-0-6) อ.ปองพล 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวนฤวรรณ เหมอืนจนัทร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.รุ่งอรุณ ปิยะฤทธิ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594110513

นางสาวนฤวรรณ เหมือนจนัทร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594110515

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวประทมุพร ศรสีว่าง

โปรแกรมวิชา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-10/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-16.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 H 3(2-2-5) อ. ดร.วฑิรูย์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) SU-506นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 C 3(2-2-5) ผศ.สุกญัญา 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) 1453ภาษาองักฤษเฉพาะสงัคมศึกษา1103701 A 3(2-2-5) อ.เอกชยั 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1454พทุธปรชัญา1512102 A 3(3-0-6) อ.รฐัวรรณ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) 2367การอ่านและการแปลความหมายจากแผน2542301 A 3(2-2-5) อ.นาถสุดา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26505การเมอืงและการปกครองของไทยสาํหรบั2551101 C 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (14.30-17.30) 1612พลงังานทดแทน5540602 A 3(3-0-6) อ.ปองพล 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวประทมุพร ศรสีวา่ง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.รุ่งอรุณ ปิยะฤทธิ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594110515

นางสาวประทมุพร ศรสีว่าง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594110516

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปิยธิดา จงศรี

โปรแกรมวิชา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-10/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-16.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 H 3(2-2-5) อ. ดร.วฑิรูย์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) SU-506นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 C 3(2-2-5) ผศ.สุกญัญา 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) 1453ภาษาองักฤษเฉพาะสงัคมศึกษา1103701 A 3(2-2-5) อ.เอกชยั 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1454พทุธปรชัญา1512102 A 3(3-0-6) อ.รฐัวรรณ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) 2367การอ่านและการแปลความหมายจากแผน2542301 A 3(2-2-5) อ.นาถสุดา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26505การเมอืงและการปกครองของไทยสาํหรบั2551101 C 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (14.30-17.30) 1612พลงังานทดแทน5540602 A 3(3-0-6) อ.ปองพล 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวปิยธดิา จงศร ี)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.รุ่งอรุณ ปิยะฤทธิ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594110516

นางสาวปิยธิดา จงศรี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594110518

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพรทติา ม่ิงขวญั

โปรแกรมวิชา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-10/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-16.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 H 3(2-2-5) อ. ดร.วฑิรูย์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) SU-506นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 C 3(2-2-5) ผศ.สุกญัญา 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) 1453ภาษาองักฤษเฉพาะสงัคมศึกษา1103701 A 3(2-2-5) อ.เอกชยั 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1454พทุธปรชัญา1512102 A 3(3-0-6) อ.รฐัวรรณ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) 2367การอ่านและการแปลความหมายจากแผน2542301 A 3(2-2-5) อ.นาถสุดา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26505การเมอืงและการปกครองของไทยสาํหรบั2551101 C 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (14.30-17.30) 1612พลงังานทดแทน5540602 A 3(3-0-6) อ.ปองพล 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวพรทติา มิง่ขวญั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.รุ่งอรุณ ปิยะฤทธิ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594110518

นางสาวพรทติา ม่ิงขวญั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594110519

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพชัรพีร บญุพงษ์

โปรแกรมวิชา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-10/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-16.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 H 3(2-2-5) อ. ดร.วฑิรูย์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) SU-506นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 C 3(2-2-5) ผศ.สุกญัญา 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) 1453ภาษาองักฤษเฉพาะสงัคมศึกษา1103701 A 3(2-2-5) อ.เอกชยั 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1454พทุธปรชัญา1512102 A 3(3-0-6) อ.รฐัวรรณ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) 2367การอ่านและการแปลความหมายจากแผน2542301 A 3(2-2-5) อ.นาถสุดา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26505การเมอืงและการปกครองของไทยสาํหรบั2551101 C 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (14.30-17.30) 1612พลงังานทดแทน5540602 A 3(3-0-6) อ.ปองพล 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวพชัรพีร บญุพงษ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.รุ่งอรุณ ปิยะฤทธิ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594110519

นางสาวพชัรพีร บญุพงษ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594110520

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรนิทญา ลคูิณ

โปรแกรมวิชา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-10/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-16.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 H 3(2-2-5) อ. ดร.วฑิรูย์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) SU-506นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 C 3(2-2-5) ผศ.สุกญัญา 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) 1453ภาษาองักฤษเฉพาะสงัคมศึกษา1103701 A 3(2-2-5) อ.เอกชยั 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1454พทุธปรชัญา1512102 A 3(3-0-6) อ.รฐัวรรณ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) 2367การอ่านและการแปลความหมายจากแผน2542301 A 3(2-2-5) อ.นาถสุดา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26505การเมอืงและการปกครองของไทยสาํหรบั2551101 C 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (14.30-17.30) 1612พลงังานทดแทน5540602 A 3(3-0-6) อ.ปองพล 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวรนิทญา ลคูิณ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.รุ่งอรุณ ปิยะฤทธิ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594110520

นางสาวรนิทญา ลคูิณ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594110521

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววภิาดา แพนาพนัธ์

โปรแกรมวิชา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-10/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-16.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 H 3(2-2-5) อ. ดร.วฑิรูย์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) SU-506นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 C 3(2-2-5) ผศ.สุกญัญา 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) 1453ภาษาองักฤษเฉพาะสงัคมศึกษา1103701 A 3(2-2-5) อ.เอกชยั 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1454พทุธปรชัญา1512102 A 3(3-0-6) อ.รฐัวรรณ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) 2367การอ่านและการแปลความหมายจากแผน2542301 A 3(2-2-5) อ.นาถสุดา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26505การเมอืงและการปกครองของไทยสาํหรบั2551101 C 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (14.30-17.30) 1612พลงังานทดแทน5540602 A 3(3-0-6) อ.ปองพล 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาววภิาดา แพนาพนัธ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.รุ่งอรุณ ปิยะฤทธิ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594110521

นางสาววิภาดา แพนาพนัธ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594110522

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศทุธินี บญุภคิาํ

โปรแกรมวิชา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-10/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-16.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 H 3(2-2-5) อ. ดร.วฑิรูย์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) SU-506นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 C 3(2-2-5) ผศ.สุกญัญา 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) 1453ภาษาองักฤษเฉพาะสงัคมศึกษา1103701 A 3(2-2-5) อ.เอกชยั 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1454พทุธปรชัญา1512102 A 3(3-0-6) อ.รฐัวรรณ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) 2367การอ่านและการแปลความหมายจากแผน2542301 A 3(2-2-5) อ.นาถสุดา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26505การเมอืงและการปกครองของไทยสาํหรบั2551101 C 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (14.30-17.30) 1612พลงังานทดแทน5540602 A 3(3-0-6) อ.ปองพล 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวศุทธนีิ บญุภคิาํ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.รุ่งอรุณ ปิยะฤทธิ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594110522

นางสาวศทุธินี บญุภคิาํ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594110523

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสกลุกาญจน ์กลิ่นรุง่

โปรแกรมวิชา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-10/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-16.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 H 3(2-2-5) อ. ดร.วฑิรูย์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) SU-506นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 C 3(2-2-5) ผศ.สุกญัญา 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) 1453ภาษาองักฤษเฉพาะสงัคมศึกษา1103701 A 3(2-2-5) อ.เอกชยั 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1454พทุธปรชัญา1512102 A 3(3-0-6) อ.รฐัวรรณ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) 2367การอ่านและการแปลความหมายจากแผน2542301 A 3(2-2-5) อ.นาถสุดา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26505การเมอืงและการปกครองของไทยสาํหรบั2551101 C 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (14.30-17.30) 1612พลงังานทดแทน5540602 A 3(3-0-6) อ.ปองพล 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสกลุกาญจน ์กลิน่รุ่ง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.รุ่งอรุณ ปิยะฤทธิ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594110523

นางสาวสกลุกาญจน์ กลิ่นรุ่ง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594110524

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสขุุมาภรณ์ เกตเุเกว้

โปรแกรมวิชา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-10/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-16.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 H 3(2-2-5) อ. ดร.วฑิรูย์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) SU-506นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 C 3(2-2-5) ผศ.สุกญัญา 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) 1453ภาษาองักฤษเฉพาะสงัคมศึกษา1103701 A 3(2-2-5) อ.เอกชยั 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1454พทุธปรชัญา1512102 A 3(3-0-6) อ.รฐัวรรณ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) 2367การอ่านและการแปลความหมายจากแผน2542301 A 3(2-2-5) อ.นาถสุดา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26505การเมอืงและการปกครองของไทยสาํหรบั2551101 C 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (14.30-17.30) 1612พลงังานทดแทน5540602 A 3(3-0-6) อ.ปองพล 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุขมุาภรณ ์เกตเุเกว้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.รุ่งอรุณ ปิยะฤทธิ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594110524

นางสาวสขุุมาภรณ์ เกตเุเกว้

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594110525

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสทุธิ์สนีิ พลวงค(์ทนุ)

โปรแกรมวิชา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-10/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-16.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 H 3(2-2-5) อ. ดร.วฑิรูย์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) SU-506นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 C 3(2-2-5) ผศ.สุกญัญา 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) 1453ภาษาองักฤษเฉพาะสงัคมศึกษา1103701 A 3(2-2-5) อ.เอกชยั 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1454พทุธปรชัญา1512102 A 3(3-0-6) อ.รฐัวรรณ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) 2367การอ่านและการแปลความหมายจากแผน2542301 A 3(2-2-5) อ.นาถสุดา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26505การเมอืงและการปกครองของไทยสาํหรบั2551101 C 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (14.30-17.30) 1612พลงังานทดแทน5540602 A 3(3-0-6) อ.ปองพล 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุทธิ์สนีิ พลวงค(์ทนุ) )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.รุ่งอรุณ ปิยะฤทธิ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594110525

นางสาวสทุธิ์สนีิ พลวงค(์ทนุ)

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594110526

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสภุาวดี แซ่เอยี

โปรแกรมวิชา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-10/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-16.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 H 3(2-2-5) อ. ดร.วฑิรูย์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) SU-506นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 C 3(2-2-5) ผศ.สุกญัญา 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) 1453ภาษาองักฤษเฉพาะสงัคมศึกษา1103701 A 3(2-2-5) อ.เอกชยั 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1454พทุธปรชัญา1512102 A 3(3-0-6) อ.รฐัวรรณ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) 2367การอ่านและการแปลความหมายจากแผน2542301 A 3(2-2-5) อ.นาถสุดา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26505การเมอืงและการปกครองของไทยสาํหรบั2551101 C 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (14.30-17.30) 1612พลงังานทดแทน5540602 A 3(3-0-6) อ.ปองพล 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุภาวด ีแซ่เอยี )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.รุ่งอรุณ ปิยะฤทธิ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594110526

นางสาวสภุาวดี แซ่เอยี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594110527

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอภริดี จนัดาดี

โปรแกรมวิชา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-10/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-16.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 H 3(2-2-5) อ. ดร.วฑิรูย์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) SU-506นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 C 3(2-2-5) ผศ.สุกญัญา 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) 1453ภาษาองักฤษเฉพาะสงัคมศึกษา1103701 A 3(2-2-5) อ.เอกชยั 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1454พทุธปรชัญา1512102 A 3(3-0-6) อ.รฐัวรรณ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) 2367การอ่านและการแปลความหมายจากแผน2542301 A 3(2-2-5) อ.นาถสุดา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26505การเมอืงและการปกครองของไทยสาํหรบั2551101 C 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (14.30-17.30) 1612พลงังานทดแทน5540602 A 3(3-0-6) อ.ปองพล 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอภริด ีจนัดาด ี)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.รุ่งอรุณ ปิยะฤทธิ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594110527

นางสาวอภริดี จนัดาดี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594110528

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอมรวรรณ บญุมาก

โปรแกรมวิชา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-10/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-16.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 H 3(2-2-5) อ. ดร.วฑิรูย์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) SU-506นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 C 3(2-2-5) ผศ.สุกญัญา 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) 1453ภาษาองักฤษเฉพาะสงัคมศึกษา1103701 A 3(2-2-5) อ.เอกชยั 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1454พทุธปรชัญา1512102 A 3(3-0-6) อ.รฐัวรรณ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) 2367การอ่านและการแปลความหมายจากแผน2542301 A 3(2-2-5) อ.นาถสุดา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26505การเมอืงและการปกครองของไทยสาํหรบั2551101 C 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (14.30-17.30) 1612พลงังานทดแทน5540602 A 3(3-0-6) อ.ปองพล 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอมรวรรณ บญุมาก )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.รุ่งอรุณ ปิยะฤทธิ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594110528

นางสาวอมรวรรณ บญุมาก

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594110530

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรอนงค ์สว่างลาภ

โปรแกรมวิชา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-10/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-16.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 H 3(2-2-5) อ. ดร.วฑิรูย์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) SU-506นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 C 3(2-2-5) ผศ.สุกญัญา 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) 1453ภาษาองักฤษเฉพาะสงัคมศึกษา1103701 A 3(2-2-5) อ.เอกชยั 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1454พทุธปรชัญา1512102 A 3(3-0-6) อ.รฐัวรรณ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) 2367การอ่านและการแปลความหมายจากแผน2542301 A 3(2-2-5) อ.นาถสุดา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26505การเมอืงและการปกครองของไทยสาํหรบั2551101 C 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (14.30-17.30) 1612พลงังานทดแทน5540602 A 3(3-0-6) อ.ปองพล 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอรอนงค ์สวา่งลาภ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.รุ่งอรุณ ปิยะฤทธิ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594110530

นางสาวอรอนงค ์สว่างลาภ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594110531

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรสิา อุน่ใจเพื่อน

โปรแกรมวิชา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-10/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-16.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 H 3(2-2-5) อ. ดร.วฑิรูย์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) SU-506นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 C 3(2-2-5) ผศ.สุกญัญา 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) 1453ภาษาองักฤษเฉพาะสงัคมศึกษา1103701 A 3(2-2-5) อ.เอกชยั 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1454พทุธปรชัญา1512102 A 3(3-0-6) อ.รฐัวรรณ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) 2367การอ่านและการแปลความหมายจากแผน2542301 A 3(2-2-5) อ.นาถสุดา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26505การเมอืงและการปกครองของไทยสาํหรบั2551101 C 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (14.30-17.30) 1612พลงังานทดแทน5540602 A 3(3-0-6) อ.ปองพล 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอรสิา อุ่นใจเพือ่น )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.รุ่งอรุณ ปิยะฤทธิ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594110531

นางสาวอรสิา อุน่ใจเพื่อน

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594110532

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายจนัทวตัร รตันมงุ

โปรแกรมวิชา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-10/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-16.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 H 3(2-2-5) อ. ดร.วฑิรูย์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) SU-506นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 C 3(2-2-5) ผศ.สุกญัญา 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) 1453ภาษาองักฤษเฉพาะสงัคมศึกษา1103701 A 3(2-2-5) อ.เอกชยั 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1454พทุธปรชัญา1512102 A 3(3-0-6) อ.รฐัวรรณ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) 2367การอ่านและการแปลความหมายจากแผน2542301 A 3(2-2-5) อ.นาถสุดา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26505การเมอืงและการปกครองของไทยสาํหรบั2551101 C 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (14.30-17.30) 1612พลงังานทดแทน5540602 A 3(3-0-6) อ.ปองพล 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายจนัทวตัร รตันมงุ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.รุ่งอรุณ ปิยะฤทธิ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594110532

นายจนัทวตัร รตันมงุ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594110534

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายตลุธร รอดภยั

โปรแกรมวิชา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-10/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-16.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 H 3(2-2-5) อ. ดร.วฑิรูย์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) SU-506นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 C 3(2-2-5) ผศ.สุกญัญา 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) 1453ภาษาองักฤษเฉพาะสงัคมศึกษา1103701 A 3(2-2-5) อ.เอกชยั 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1454พทุธปรชัญา1512102 A 3(3-0-6) อ.รฐัวรรณ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) 2367การอ่านและการแปลความหมายจากแผน2542301 A 3(2-2-5) อ.นาถสุดา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26505การเมอืงและการปกครองของไทยสาํหรบั2551101 C 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (14.30-17.30) 1612พลงังานทดแทน5540602 A 3(3-0-6) อ.ปองพล 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายตลุธร รอดภยั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.รุ่งอรุณ ปิยะฤทธิ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594110534

นายตลุธร รอดภยั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594110535

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายธนภสัสร ์เซ่งสมหวงั

โปรแกรมวิชา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-10/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-16.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 H 3(2-2-5) อ. ดร.วฑิรูย์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) SU-506นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 C 3(2-2-5) ผศ.สุกญัญา 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) 1453ภาษาองักฤษเฉพาะสงัคมศึกษา1103701 A 3(2-2-5) อ.เอกชยั 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1454พทุธปรชัญา1512102 A 3(3-0-6) อ.รฐัวรรณ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) 2367การอ่านและการแปลความหมายจากแผน2542301 A 3(2-2-5) อ.นาถสุดา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26505การเมอืงและการปกครองของไทยสาํหรบั2551101 C 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (14.30-17.30) 1612พลงังานทดแทน5540602 A 3(3-0-6) อ.ปองพล 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายธนภสัสร ์เซ่งสมหวงั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.รุ่งอรุณ ปิยะฤทธิ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594110535

นายธนภสัสร ์เซ่งสมหวงั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594110536

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายธวชัชยั บญุมาเกดิ

โปรแกรมวิชา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-10/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-16.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 H 3(2-2-5) อ. ดร.วฑิรูย์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) SU-506นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 C 3(2-2-5) ผศ.สุกญัญา 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) 1453ภาษาองักฤษเฉพาะสงัคมศึกษา1103701 A 3(2-2-5) อ.เอกชยั 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1454พทุธปรชัญา1512102 A 3(3-0-6) อ.รฐัวรรณ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) 2367การอ่านและการแปลความหมายจากแผน2542301 A 3(2-2-5) อ.นาถสุดา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26505การเมอืงและการปกครองของไทยสาํหรบั2551101 C 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (14.30-17.30) 1612พลงังานทดแทน5540602 A 3(3-0-6) อ.ปองพล 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายธวชัชยั บญุมาเกดิ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.รุ่งอรุณ ปิยะฤทธิ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594110536

นายธวชัชยั บญุมาเกดิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594110537

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายนิตกิร คาํหริ่ง

โปรแกรมวิชา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-10/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-16.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 H 3(2-2-5) อ. ดร.วฑิรูย์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) SU-506นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 C 3(2-2-5) ผศ.สุกญัญา 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) 1453ภาษาองักฤษเฉพาะสงัคมศึกษา1103701 A 3(2-2-5) อ.เอกชยั 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1454พทุธปรชัญา1512102 A 3(3-0-6) อ.รฐัวรรณ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) 2367การอ่านและการแปลความหมายจากแผน2542301 A 3(2-2-5) อ.นาถสุดา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26505การเมอืงและการปกครองของไทยสาํหรบั2551101 C 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (14.30-17.30) 1612พลงังานทดแทน5540602 A 3(3-0-6) อ.ปองพล 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายนิตกิร คาํหริ่ง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.รุ่งอรุณ ปิยะฤทธิ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594110537

นายนิตกิร คาํหริ่ง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594110539

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายปรญิญา แคลว้คลาด

โปรแกรมวิชา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-10/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-16.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 H 3(2-2-5) อ. ดร.วฑิรูย์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) SU-506นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 C 3(2-2-5) ผศ.สุกญัญา 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) 1453ภาษาองักฤษเฉพาะสงัคมศึกษา1103701 A 3(2-2-5) อ.เอกชยั 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1454พทุธปรชัญา1512102 A 3(3-0-6) อ.รฐัวรรณ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) 2367การอ่านและการแปลความหมายจากแผน2542301 A 3(2-2-5) อ.นาถสุดา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26505การเมอืงและการปกครองของไทยสาํหรบั2551101 C 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (14.30-17.30) 1612พลงังานทดแทน5540602 A 3(3-0-6) อ.ปองพล 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายปรญิญา แคลว้คลาด )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.รุ่งอรุณ ปิยะฤทธิ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594110539

นายปรญิญา แคลว้คลาด

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594110540

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายพชิยั สรุยิา

โปรแกรมวิชา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-10/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-16.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 H 3(2-2-5) อ. ดร.วฑิรูย์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) SU-506นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 C 3(2-2-5) ผศ.สุกญัญา 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) 1453ภาษาองักฤษเฉพาะสงัคมศึกษา1103701 A 3(2-2-5) อ.เอกชยั 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1454พทุธปรชัญา1512102 A 3(3-0-6) อ.รฐัวรรณ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) 2367การอ่านและการแปลความหมายจากแผน2542301 A 3(2-2-5) อ.นาถสุดา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26505การเมอืงและการปกครองของไทยสาํหรบั2551101 C 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (14.30-17.30) 1612พลงังานทดแทน5540602 A 3(3-0-6) อ.ปองพล 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายพชิยั สุรยิา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.รุ่งอรุณ ปิยะฤทธิ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594110540

นายพชิยั สรุยิา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594110542

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายสถติย ์เอีย่มสาํอางค์

โปรแกรมวิชา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-10/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-16.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 H 3(2-2-5) อ. ดร.วฑิรูย์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) SU-506นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 C 3(2-2-5) ผศ.สุกญัญา 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) 1453ภาษาองักฤษเฉพาะสงัคมศึกษา1103701 A 3(2-2-5) อ.เอกชยั 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1454พทุธปรชัญา1512102 A 3(3-0-6) อ.รฐัวรรณ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) 2367การอ่านและการแปลความหมายจากแผน2542301 A 3(2-2-5) อ.นาถสุดา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26505การเมอืงและการปกครองของไทยสาํหรบั2551101 C 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (14.30-17.30) 1612พลงังานทดแทน5540602 A 3(3-0-6) อ.ปองพล 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายสถติย ์เอีย่มสาํอางค ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.รุ่งอรุณ ปิยะฤทธิ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594110542

นายสถติย ์เอีย่มสาํอางค์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594110543

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายสมบตั ิสขุสวสัด์ิ

โปรแกรมวิชา สงัคมศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-10/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-16.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 H 3(2-2-5) อ. ดร.วฑิรูย์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) SU-506นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 C 3(2-2-5) ผศ.สุกญัญา 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) 1453ภาษาองักฤษเฉพาะสงัคมศึกษา1103701 A 3(2-2-5) อ.เอกชยั 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1454พทุธปรชัญา1512102 A 3(3-0-6) อ.รฐัวรรณ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) 2367การอ่านและการแปลความหมายจากแผน2542301 A 3(2-2-5) อ.นาถสุดา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26505การเมอืงและการปกครองของไทยสาํหรบั2551101 C 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (14.30-17.30) 1612พลงังานทดแทน5540602 A 3(3-0-6) อ.ปองพล 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายสมบตั ิสุขสวสัดิ์ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.รุ่งอรุณ ปิยะฤทธิ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594110543

นายสมบตั ิสขุสวสัด์ิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594121501

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกมลทพิย ์ศิรเิกษ

โปรแกรมวิชา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-21/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 I 3(2-2-5) อ. ดร.ณฐักานต์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1453ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 A 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) ศิลป์ 8วสัดุและเทคนิคศิลปะสรา้งสรรค์2072204 A 3(2-2-5) อ.สุธดิา 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-17.30) ศิลป์ 7ออกแบบเบื้องตน้2072205 A 3(2-2-5) อ.ภทัรภร 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-17.30) ศิลป์ 1ศิลปกรรมไทยเพชรบรุี2073203 B 2(1-3-2) อ. ดร.สรไกร 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 135วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 A 3(3-0-6) อ. ดร.อภริตัน์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกมลทพิย ์ศิรเิกษ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.สรไกร เรอืงรุ่ง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

13

 6

*

*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594121501

นางสาวกมลทพิย ์ศิรเิกษ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594121502

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกลุชล ีราชวงศ์

โปรแกรมวิชา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-21/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 I 3(2-2-5) อ. ดร.ณฐักานต์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1453ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 A 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) ศิลป์ 8วสัดุและเทคนิคศิลปะสรา้งสรรค์2072204 A 3(2-2-5) อ.สุธดิา 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-17.30) ศิลป์ 7ออกแบบเบื้องตน้2072205 A 3(2-2-5) อ.ภทัรภร 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-17.30) ศิลป์ 1ศิลปกรรมไทยเพชรบรุี2073203 B 2(1-3-2) อ. ดร.สรไกร 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 135วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 A 3(3-0-6) อ. ดร.อภริตัน์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกลุชล ีราชวงศ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.สรไกร เรอืงรุ่ง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

13

 6

*

*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594121502

นางสาวกลุชล ีราชวงศ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594121503

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเกตนุส์ริ ีพว่งช่อ

โปรแกรมวิชา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-21/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 I 3(2-2-5) อ. ดร.ณฐักานต์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1453ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 A 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) ศิลป์ 8วสัดุและเทคนิคศิลปะสรา้งสรรค์2072204 A 3(2-2-5) อ.สุธดิา 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-17.30) ศิลป์ 7ออกแบบเบื้องตน้2072205 A 3(2-2-5) อ.ภทัรภร 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-17.30) ศิลป์ 1ศิลปกรรมไทยเพชรบรุี2073203 B 2(1-3-2) อ. ดร.สรไกร 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 135วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 A 3(3-0-6) อ. ดร.อภริตัน์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวเกตนุส์ริ ีพว่งช่อ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.สรไกร เรอืงรุ่ง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

13

 6

*

*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594121503

นางสาวเกตน์ุสริ ีพว่งช่อ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594121504

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชญานิษฐ ์นิมิตร

โปรแกรมวิชา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-21/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 I 3(2-2-5) อ. ดร.ณฐักานต์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1453ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 A 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) ศิลป์ 8วสัดุและเทคนิคศิลปะสรา้งสรรค์2072204 A 3(2-2-5) อ.สุธดิา 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-17.30) ศิลป์ 7ออกแบบเบื้องตน้2072205 A 3(2-2-5) อ.ภทัรภร 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-17.30) ศิลป์ 1ศิลปกรรมไทยเพชรบรุี2073203 B 2(1-3-2) อ. ดร.สรไกร 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 135วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 A 3(3-0-6) อ. ดร.อภริตัน์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวชญานิษฐ ์นิมติร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.สรไกร เรอืงรุ่ง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

13

 6

*

*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594121504

นางสาวชญานิษฐ ์นิมิตร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594121505

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชตุนินัท ์จนัโพธิ์

โปรแกรมวิชา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-21/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 I 3(2-2-5) อ. ดร.ณฐักานต์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1453ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 A 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) ศิลป์ 8วสัดุและเทคนิคศิลปะสรา้งสรรค์2072204 A 3(2-2-5) อ.สุธดิา 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-17.30) ศิลป์ 7ออกแบบเบื้องตน้2072205 A 3(2-2-5) อ.ภทัรภร 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-17.30) ศิลป์ 1ศิลปกรรมไทยเพชรบรุี2073203 B 2(1-3-2) อ. ดร.สรไกร 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 135วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 A 3(3-0-6) อ. ดร.อภริตัน์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวชตุนินัท ์จนัโพธิ์ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.สรไกร เรอืงรุ่ง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

13

 6

*

*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594121505

นางสาวชตุนินัท ์จนัโพธิ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594121506

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวฐาปนี อนิทรแ์กว้

โปรแกรมวิชา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-21/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 I 3(2-2-5) อ. ดร.ณฐักานต์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1453ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 A 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) ศิลป์ 8วสัดุและเทคนิคศิลปะสรา้งสรรค์2072204 A 3(2-2-5) อ.สุธดิา 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-17.30) ศิลป์ 7ออกแบบเบื้องตน้2072205 A 3(2-2-5) อ.ภทัรภร 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-17.30) ศิลป์ 1ศิลปกรรมไทยเพชรบรุี2073203 B 2(1-3-2) อ. ดร.สรไกร 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 135วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 A 3(3-0-6) อ. ดร.อภริตัน์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวฐาปนี อนิทรแ์กว้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.สรไกร เรอืงรุ่ง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

13

 6

*

*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594121506

นางสาวฐาปนี อนิทรแ์กว้

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594121507

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐฑกิา ทอมดุ

โปรแกรมวิชา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-21/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 I 3(2-2-5) อ. ดร.ณฐักานต์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1453ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 A 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) ศิลป์ 8วสัดุและเทคนิคศิลปะสรา้งสรรค์2072204 A 3(2-2-5) อ.สุธดิา 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-17.30) ศิลป์ 7ออกแบบเบื้องตน้2072205 A 3(2-2-5) อ.ภทัรภร 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-17.30) ศิลป์ 1ศิลปกรรมไทยเพชรบรุี2073203 B 2(1-3-2) อ. ดร.สรไกร 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 135วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 A 3(3-0-6) อ. ดร.อภริตัน์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวณฐัฑกิา ทอมดุ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.สรไกร เรอืงรุ่ง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

13

 6

*

*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594121507

นางสาวณัฐฑกิา ทอมดุ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594121508

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐนนัท ์อนิทนิล

โปรแกรมวิชา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-21/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 I 3(2-2-5) อ. ดร.ณฐักานต์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1453ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 A 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) ศิลป์ 8วสัดุและเทคนิคศิลปะสรา้งสรรค์2072204 A 3(2-2-5) อ.สุธดิา 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-17.30) ศิลป์ 7ออกแบบเบื้องตน้2072205 A 3(2-2-5) อ.ภทัรภร 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-17.30) ศิลป์ 1ศิลปกรรมไทยเพชรบรุี2073203 B 2(1-3-2) อ. ดร.สรไกร 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 135วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 A 3(3-0-6) อ. ดร.อภริตัน์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวณฐันนัท ์อนิทนิล )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.สรไกร เรอืงรุ่ง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

13

 6

*

*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594121508

นางสาวณัฐนนัท ์อนิทนิล

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594121509

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐรกิา แกว้ใหญ่

โปรแกรมวิชา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-21/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 I 3(2-2-5) อ. ดร.ณฐักานต์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1453ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 A 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) ศิลป์ 8วสัดุและเทคนิคศิลปะสรา้งสรรค์2072204 A 3(2-2-5) อ.สุธดิา 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-17.30) ศิลป์ 7ออกแบบเบื้องตน้2072205 A 3(2-2-5) อ.ภทัรภร 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-17.30) ศิลป์ 1ศิลปกรรมไทยเพชรบรุี2073203 B 2(1-3-2) อ. ดร.สรไกร 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 135วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 A 3(3-0-6) อ. ดร.อภริตัน์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวณฐัรกิา แกว้ใหญ่ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.สรไกร เรอืงรุ่ง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

13

 6

*

*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594121509

นางสาวณัฐรกิา แกว้ใหญ่

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594121510

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธมนวรรณ ศกัด์ิทอง

โปรแกรมวิชา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-21/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 I 3(2-2-5) อ. ดร.ณฐักานต์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1453ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 A 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) ศิลป์ 8วสัดุและเทคนิคศิลปะสรา้งสรรค์2072204 A 3(2-2-5) อ.สุธดิา 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-17.30) ศิลป์ 7ออกแบบเบื้องตน้2072205 A 3(2-2-5) อ.ภทัรภร 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-17.30) ศิลป์ 1ศิลปกรรมไทยเพชรบรุี2073203 B 2(1-3-2) อ. ดร.สรไกร 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 135วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 A 3(3-0-6) อ. ดร.อภริตัน์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 1431สิง่แวดลอ้มกบัการพฒันาทีย่ ัง่ยนื4010703 E 3(3-0-6) ผศ.สุภาดา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวธมนวรรณ ศกัดิ์ทอง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.สรไกร เรอืงรุ่ง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11

 9

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594121510

นางสาวธมนวรรณ ศกัด์ิทอง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594121511

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนนัทกาญน ์เเสงกระจา่ง

โปรแกรมวิชา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-21/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 I 3(2-2-5) อ. ดร.ณฐักานต์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1453ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 A 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) ศิลป์ 8วสัดุและเทคนิคศิลปะสรา้งสรรค์2072204 A 3(2-2-5) อ.สุธดิา 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-17.30) ศิลป์ 7ออกแบบเบื้องตน้2072205 A 3(2-2-5) อ.ภทัรภร 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-17.30) ศิลป์ 1ศิลปกรรมไทยเพชรบรุี2073203 B 2(1-3-2) อ. ดร.สรไกร 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 135วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 A 3(3-0-6) อ. ดร.อภริตัน์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 1431สิง่แวดลอ้มกบัการพฒันาทีย่ ัง่ยนื4010703 E 3(3-0-6) ผศ.สุภาดา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวนนัทกาญน ์เเสงกระจ่าง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.สรไกร เรอืงรุ่ง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11

 9

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594121511

นางสาวนนัทกาญน์ เเสงกระจา่ง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594121512

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปิยาภรณ์ ปอนอว้น

โปรแกรมวิชา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-21/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 I 3(2-2-5) อ. ดร.ณฐักานต์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1453ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 A 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) ศิลป์ 8วสัดุและเทคนิคศิลปะสรา้งสรรค์2072204 A 3(2-2-5) อ.สุธดิา 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-17.30) ศิลป์ 7ออกแบบเบื้องตน้2072205 A 3(2-2-5) อ.ภทัรภร 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-17.30) ศิลป์ 1ศิลปกรรมไทยเพชรบรุี2073203 B 2(1-3-2) อ. ดร.สรไกร 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 135วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 A 3(3-0-6) อ. ดร.อภริตัน์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวปิยาภรณ ์ปอนอว้น )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.สรไกร เรอืงรุ่ง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

13

 6

*

*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594121512

นางสาวปิยาภรณ์ ปอนอว้น

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594121513

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพรรณทพิา เที่ยงธรรม

โปรแกรมวิชา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-21/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 I 3(2-2-5) อ. ดร.ณฐักานต์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1453ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 A 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) ศิลป์ 8วสัดุและเทคนิคศิลปะสรา้งสรรค์2072204 A 3(2-2-5) อ.สุธดิา 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-17.30) ศิลป์ 7ออกแบบเบื้องตน้2072205 A 3(2-2-5) อ.ภทัรภร 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-17.30) ศิลป์ 1ศิลปกรรมไทยเพชรบรุี2073203 B 2(1-3-2) อ. ดร.สรไกร 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 135วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 A 3(3-0-6) อ. ดร.อภริตัน์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวพรรณทพิา เทีย่งธรรม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.สรไกร เรอืงรุ่ง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

13

 6

*

*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594121513

นางสาวพรรณทพิา เที่ยงธรรม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594121514

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพรสวรรค ์ศรสีวสัด์ิ

โปรแกรมวิชา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-21/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 I 3(2-2-5) อ. ดร.ณฐักานต์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1453ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 A 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) ศิลป์ 8วสัดุและเทคนิคศิลปะสรา้งสรรค์2072204 A 3(2-2-5) อ.สุธดิา 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-17.30) ศิลป์ 7ออกแบบเบื้องตน้2072205 A 3(2-2-5) อ.ภทัรภร 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-17.30) ศิลป์ 1ศิลปกรรมไทยเพชรบรุี2073203 B 2(1-3-2) อ. ดร.สรไกร 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 135วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 A 3(3-0-6) อ. ดร.อภริตัน์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวพรสวรรค ์ศรสีวสัดิ์ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.สรไกร เรอืงรุ่ง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

13

 6

*

*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594121514

นางสาวพรสวรรค ์ศรสีวสัด์ิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594121515

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวภคัจรีา แสงสงวน

โปรแกรมวิชา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-21/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 I 3(2-2-5) อ. ดร.ณฐักานต์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1453ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 A 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) ศิลป์ 8วสัดุและเทคนิคศิลปะสรา้งสรรค์2072204 A 3(2-2-5) อ.สุธดิา 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-17.30) ศิลป์ 7ออกแบบเบื้องตน้2072205 A 3(2-2-5) อ.ภทัรภร 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-17.30) ศิลป์ 1ศิลปกรรมไทยเพชรบรุี2073203 B 2(1-3-2) อ. ดร.สรไกร 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 135วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 A 3(3-0-6) อ. ดร.อภริตัน์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวภคัจรีา แสงสงวน )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.สรไกร เรอืงรุ่ง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

13

 6

*

*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594121515

นางสาวภคัจรีา แสงสงวน

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594121516

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมินตรา ฮะโหม

โปรแกรมวิชา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-21/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 I 3(2-2-5) อ. ดร.ณฐักานต์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1453ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 A 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) ศิลป์ 8วสัดุและเทคนิคศิลปะสรา้งสรรค์2072204 A 3(2-2-5) อ.สุธดิา 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-17.30) ศิลป์ 7ออกแบบเบื้องตน้2072205 A 3(2-2-5) อ.ภทัรภร 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-17.30) ศิลป์ 1ศิลปกรรมไทยเพชรบรุี2073203 B 2(1-3-2) อ. ดร.สรไกร 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 135วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 A 3(3-0-6) อ. ดร.อภริตัน์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวมนิตรา ฮะโหม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.สรไกร เรอืงรุ่ง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

13

 6

*

*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594121516

นางสาวมินตรา ฮะโหม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594121517

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมกุดา เนียมศรี

โปรแกรมวิชา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-21/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 I 3(2-2-5) อ. ดร.ณฐักานต์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1453ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 A 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) ศิลป์ 8วสัดุและเทคนิคศิลปะสรา้งสรรค์2072204 A 3(2-2-5) อ.สุธดิา 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-17.30) ศิลป์ 7ออกแบบเบื้องตน้2072205 A 3(2-2-5) อ.ภทัรภร 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-17.30) ศิลป์ 1ศิลปกรรมไทยเพชรบรุี2073203 B 2(1-3-2) อ. ดร.สรไกร 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 135วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 A 3(3-0-6) อ. ดร.อภริตัน์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวมกุดา เนียมศร ี)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.สรไกร เรอืงรุ่ง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

13

 6

*

*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594121517

นางสาวมกุดา เนียมศรี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594121518

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววชิรญาณ์ เมืองสมทุร

โปรแกรมวิชา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-21/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 I 3(2-2-5) อ. ดร.ณฐักานต์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1453ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 A 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) ศิลป์ 8วสัดุและเทคนิคศิลปะสรา้งสรรค์2072204 A 3(2-2-5) อ.สุธดิา 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-17.30) ศิลป์ 7ออกแบบเบื้องตน้2072205 A 3(2-2-5) อ.ภทัรภร 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-17.30) ศิลป์ 1ศิลปกรรมไทยเพชรบรุี2073203 B 2(1-3-2) อ. ดร.สรไกร 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 135วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 A 3(3-0-6) อ. ดร.อภริตัน์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาววชริญาณ ์เมอืงสมทุร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.สรไกร เรอืงรุ่ง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

13

 6

*

*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594121518

นางสาววชิรญาณ์ เมืองสมทุร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594121519

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววรรตัน ์แฮวอู

โปรแกรมวิชา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-21/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 I 3(2-2-5) อ. ดร.ณฐักานต์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1453ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 A 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) ศิลป์ 8วสัดุและเทคนิคศิลปะสรา้งสรรค์2072204 A 3(2-2-5) อ.สุธดิา 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-17.30) ศิลป์ 7ออกแบบเบื้องตน้2072205 A 3(2-2-5) อ.ภทัรภร 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-17.30) ศิลป์ 1ศิลปกรรมไทยเพชรบรุี2073203 B 2(1-3-2) อ. ดร.สรไกร 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 135วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 A 3(3-0-6) อ. ดร.อภริตัน์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาววรรตัน ์แฮวอู )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.สรไกร เรอืงรุ่ง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

13

 6

*

*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594121519

นางสาววรรตัน์ แฮวอู

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594121520

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววาสนา ทองชัง่

โปรแกรมวิชา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-21/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 I 3(2-2-5) อ. ดร.ณฐักานต์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1453ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 A 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) ศิลป์ 8วสัดุและเทคนิคศิลปะสรา้งสรรค์2072204 A 3(2-2-5) อ.สุธดิา 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-17.30) ศิลป์ 7ออกแบบเบื้องตน้2072205 A 3(2-2-5) อ.ภทัรภร 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-17.30) ศิลป์ 1ศิลปกรรมไทยเพชรบรุี2073203 B 2(1-3-2) อ. ดร.สรไกร 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 135วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 A 3(3-0-6) อ. ดร.อภริตัน์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาววาสนา ทองชัง่ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.สรไกร เรอืงรุ่ง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

13

 6

*

*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594121520

นางสาววาสนา ทองชัง่

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594121521

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววาสนา ศิรสิมบูรณ์

โปรแกรมวิชา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-21/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 I 3(2-2-5) อ. ดร.ณฐักานต์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1453ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 A 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) ศิลป์ 8วสัดุและเทคนิคศิลปะสรา้งสรรค์2072204 A 3(2-2-5) อ.สุธดิา 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-17.30) ศิลป์ 7ออกแบบเบื้องตน้2072205 A 3(2-2-5) อ.ภทัรภร 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-17.30) ศิลป์ 1ศิลปกรรมไทยเพชรบรุี2073203 B 2(1-3-2) อ. ดร.สรไกร 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 135วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 A 3(3-0-6) อ. ดร.อภริตัน์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาววาสนา ศิรสิมบูรณ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.สรไกร เรอืงรุ่ง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

13

 6

*

*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594121521

นางสาววาสนา ศิรสิมบูรณ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594121522

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรภิรณ์ แบนเพชร

โปรแกรมวิชา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-21/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 I 3(2-2-5) อ. ดร.ณฐักานต์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1453ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 A 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) ศิลป์ 8วสัดุและเทคนิคศิลปะสรา้งสรรค์2072204 A 3(2-2-5) อ.สุธดิา 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-17.30) ศิลป์ 7ออกแบบเบื้องตน้2072205 A 3(2-2-5) อ.ภทัรภร 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-17.30) ศิลป์ 1ศิลปกรรมไทยเพชรบรุี2073203 B 2(1-3-2) อ. ดร.สรไกร 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 135วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 A 3(3-0-6) อ. ดร.อภริตัน์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวศิรภิรณ ์แบนเพชร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.สรไกร เรอืงรุ่ง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

13

 6

*

*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594121522

นางสาวศิรภิรณ์ แบนเพชร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594121524

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสริกีญัญา ตุม้ทอง

โปรแกรมวิชา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-21/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 I 3(2-2-5) อ. ดร.ณฐักานต์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1453ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 A 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) ศิลป์ 8วสัดุและเทคนิคศิลปะสรา้งสรรค์2072204 A 3(2-2-5) อ.สุธดิา 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-17.30) ศิลป์ 7ออกแบบเบื้องตน้2072205 A 3(2-2-5) อ.ภทัรภร 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-17.30) ศิลป์ 1ศิลปกรรมไทยเพชรบรุี2073203 B 2(1-3-2) อ. ดร.สรไกร 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 135วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 A 3(3-0-6) อ. ดร.อภริตัน์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 1431สิง่แวดลอ้มกบัการพฒันาทีย่ ัง่ยนื4010703 E 3(3-0-6) ผศ.สุภาดา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสริกีญัญา ตุม้ทอง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.สรไกร เรอืงรุ่ง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11

 9

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594121524

นางสาวสริกีญัญา ตุม้ทอง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594121526

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวโสพศิ ผาคอ้

โปรแกรมวิชา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-21/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 I 3(2-2-5) อ. ดร.ณฐักานต์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1453ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 A 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) ศิลป์ 8วสัดุและเทคนิคศิลปะสรา้งสรรค์2072204 A 3(2-2-5) อ.สุธดิา 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-17.30) ศิลป์ 7ออกแบบเบื้องตน้2072205 A 3(2-2-5) อ.ภทัรภร 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-17.30) ศิลป์ 1ศิลปกรรมไทยเพชรบรุี2073203 B 2(1-3-2) อ. ดร.สรไกร 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 135วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 A 3(3-0-6) อ. ดร.อภริตัน์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวโสพศิ ผาคอ้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.สรไกร เรอืงรุ่ง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

13

 6

*

*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594121526

นางสาวโสพศิ ผาคอ้

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594121528

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอนญัญา ปิลวาสน์

โปรแกรมวิชา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-21/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 I 3(2-2-5) อ. ดร.ณฐักานต์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1453ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 A 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) ศิลป์ 8วสัดุและเทคนิคศิลปะสรา้งสรรค์2072204 A 3(2-2-5) อ.สุธดิา 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-17.30) ศิลป์ 7ออกแบบเบื้องตน้2072205 A 3(2-2-5) อ.ภทัรภร 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-17.30) ศิลป์ 1ศิลปกรรมไทยเพชรบรุี2073203 B 2(1-3-2) อ. ดร.สรไกร 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 135วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 A 3(3-0-6) อ. ดร.อภริตัน์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอนญัญา ปิลวาสน ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.สรไกร เรอืงรุ่ง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

13

 6

*

*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594121528

นางสาวอนญัญา ปิลวาสน์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594121529

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอารยีา บญุช่วย

โปรแกรมวิชา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-21/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 I 3(2-2-5) อ. ดร.ณฐักานต์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1453ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 A 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) ศิลป์ 8วสัดุและเทคนิคศิลปะสรา้งสรรค์2072204 A 3(2-2-5) อ.สุธดิา 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-17.30) ศิลป์ 7ออกแบบเบื้องตน้2072205 A 3(2-2-5) อ.ภทัรภร 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-17.30) ศิลป์ 1ศิลปกรรมไทยเพชรบรุี2073203 B 2(1-3-2) อ. ดร.สรไกร 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 135วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 A 3(3-0-6) อ. ดร.อภริตัน์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอารยีา บญุช่วย )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.สรไกร เรอืงรุ่ง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

13

 6

*

*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594121529

นางสาวอารยีา บญุช่วย

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594121530

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอสิรา วรรณชิต

โปรแกรมวิชา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-21/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 I 3(2-2-5) อ. ดร.ณฐักานต์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1453ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 A 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) ศิลป์ 8วสัดุและเทคนิคศิลปะสรา้งสรรค์2072204 A 3(2-2-5) อ.สุธดิา 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-17.30) ศิลป์ 7ออกแบบเบื้องตน้2072205 A 3(2-2-5) อ.ภทัรภร 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-17.30) ศิลป์ 1ศิลปกรรมไทยเพชรบรุี2073203 B 2(1-3-2) อ. ดร.สรไกร 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 135วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 A 3(3-0-6) อ. ดร.อภริตัน์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอสิรา วรรณชติ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.สรไกร เรอืงรุ่ง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

13

 6

*

*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594121530

นางสาวอสิรา วรรณชิต

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594121531

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายจกัรกฤษณ์ วงศดี์งาม

โปรแกรมวิชา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-21/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 I 3(2-2-5) อ. ดร.ณฐักานต์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1453ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 A 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-12.30) เพชรชมพูองคป์ระกอบศิลป์ข ัน้สูง2071204 A 3(2-2-5) อ.สุธดิา 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-12.30) ศิลป์ 8วสัดุและเทคนิคศิลปะสรา้งสรรค์2072204 A 3(2-2-5) อ.สุธดิา 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-17.30) ศิลป์ 7ออกแบบเบื้องตน้2072205 A 3(2-2-5) อ.ภทัรภร 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-17.30) ศิลป์ 1ศิลปกรรมไทยเพชรบรุี2073203 B 2(1-3-2) อ. ดร.สรไกร 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 135วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 A 3(3-0-6) อ. ดร.อภริตัน์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายจกัรกฤษณ ์วงศด์งีาม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.สรไกร เรอืงรุ่ง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16

 6

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594121531

นายจกัรกฤษณ์ วงศดี์งาม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594121532

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายธิษณะ พจนวชิยั

โปรแกรมวิชา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-21/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 I 3(2-2-5) อ. ดร.ณฐักานต์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1453ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 A 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) ศิลป์ 8วสัดุและเทคนิคศิลปะสรา้งสรรค์2072204 A 3(2-2-5) อ.สุธดิา 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-17.30) ศิลป์ 7ออกแบบเบื้องตน้2072205 A 3(2-2-5) อ.ภทัรภร 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-17.30) ศิลป์ 1ศิลปกรรมไทยเพชรบรุี2073203 B 2(1-3-2) อ. ดร.สรไกร 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 135วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 A 3(3-0-6) อ. ดร.อภริตัน์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายธษิณะ พจนวชิยั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.สรไกร เรอืงรุ่ง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

13

 6

*

*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594121532

นายธิษณะ พจนวิชยั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594121533

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายนพดล สขุขดั

โปรแกรมวิชา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-21/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 I 3(2-2-5) อ. ดร.ณฐักานต์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1453ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 A 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) ศิลป์ 8วสัดุและเทคนิคศิลปะสรา้งสรรค์2072204 A 3(2-2-5) อ.สุธดิา 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-17.30) ศิลป์ 7ออกแบบเบื้องตน้2072205 A 3(2-2-5) อ.ภทัรภร 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-17.30) ศิลป์ 1ศิลปกรรมไทยเพชรบรุี2073203 B 2(1-3-2) อ. ดร.สรไกร 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 135วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 A 3(3-0-6) อ. ดร.อภริตัน์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายนพดล สุขขดั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.สรไกร เรอืงรุ่ง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

13

 6

*

*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594121533

นายนพดล สขุขดั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594121534

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายภทัรพล คงกระพนัธ์

โปรแกรมวิชา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-21/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 I 3(2-2-5) อ. ดร.ณฐักานต์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1453ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 A 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) ศิลป์ 8วสัดุและเทคนิคศิลปะสรา้งสรรค์2072204 A 3(2-2-5) อ.สุธดิา 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-17.30) ศิลป์ 7ออกแบบเบื้องตน้2072205 A 3(2-2-5) อ.ภทัรภร 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-17.30) ศิลป์ 1ศิลปกรรมไทยเพชรบรุี2073203 B 2(1-3-2) อ. ดร.สรไกร 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 135วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 A 3(3-0-6) อ. ดร.อภริตัน์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายภทัรพล คงกระพนัธ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.สรไกร เรอืงรุ่ง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

13

 6

*

*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594121534

นายภทัรพล คงกระพนัธ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594121535

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายอดิศกัด์ิ โนนทงิ

โปรแกรมวิชา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-21/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 I 3(2-2-5) อ. ดร.ณฐักานต์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1453ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 A 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) ศิลป์ 8วสัดุและเทคนิคศิลปะสรา้งสรรค์2072204 A 3(2-2-5) อ.สุธดิา 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-17.30) ศิลป์ 7ออกแบบเบื้องตน้2072205 A 3(2-2-5) อ.ภทัรภร 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-17.30) ศิลป์ 1ศิลปกรรมไทยเพชรบรุี2073203 B 2(1-3-2) อ. ดร.สรไกร 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 135วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 A 3(3-0-6) อ. ดร.อภริตัน์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายอดศิกัดิ์ โนนทงิ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.สรไกร เรอืงรุ่ง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

13

 6

*

*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594121535

นายอดิศกัด์ิ โนนทงิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594121536

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายชยัวฒัน ์เทศแยม้

โปรแกรมวิชา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-21/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 I 3(2-2-5) อ. ดร.ณฐักานต์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1453ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 A 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) ศิลป์ 8วสัดุและเทคนิคศิลปะสรา้งสรรค์2072204 A 3(2-2-5) อ.สุธดิา 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-17.30) ศิลป์ 7ออกแบบเบื้องตน้2072205 A 3(2-2-5) อ.ภทัรภร 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-17.30) ศิลป์ 1ศิลปกรรมไทยเพชรบรุี2073203 B 2(1-3-2) อ. ดร.สรไกร 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 135วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 A 3(3-0-6) อ. ดร.อภริตัน์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายชยัวฒัน ์เทศแยม้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.สรไกร เรอืงรุ่ง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

13

 6

*

*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594121536

นายชยัวฒัน์ เทศแยม้

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594121538

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวดาณรนิทร ์อุน่ละม่อม

โปรแกรมวิชา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-21/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 I 3(2-2-5) อ. ดร.ณฐักานต์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1453ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 A 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) ศิลป์ 8วสัดุและเทคนิคศิลปะสรา้งสรรค์2072204 A 3(2-2-5) อ.สุธดิา 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-17.30) ศิลป์ 7ออกแบบเบื้องตน้2072205 A 3(2-2-5) อ.ภทัรภร 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-17.30) ศิลป์ 1ศิลปกรรมไทยเพชรบรุี2073203 B 2(1-3-2) อ. ดร.สรไกร 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 135วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 A 3(3-0-6) อ. ดร.อภริตัน์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวดาณรนิทร ์อุ่นละมอ่ม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.สรไกร เรอืงรุ่ง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

13

 6

*

*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594121538

นางสาวดาณรนิทร ์อุน่ละม่อม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594121539

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนฤภร เฝ้ามัน่

โปรแกรมวิชา ศิลปศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-21/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 I 3(2-2-5) อ. ดร.ณฐักานต์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1453ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 A 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) ศิลป์ 8วสัดุและเทคนิคศิลปะสรา้งสรรค์2072204 A 3(2-2-5) อ.สุธดิา 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-17.30) ศิลป์ 7ออกแบบเบื้องตน้2072205 A 3(2-2-5) อ.ภทัรภร 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-17.30) ศิลป์ 1ศิลปกรรมไทยเพชรบรุี2073203 B 2(1-3-2) อ. ดร.สรไกร 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 135วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 A 3(3-0-6) อ. ดร.อภริตัน์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 A 2(1-2-3) อ.คมชนญั 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวนฤภร เฝ้าม ัน่ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.สรไกร เรอืงรุ่ง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

13

 6

*

*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594121539

นางสาวนฤภร เฝ้ามัน่

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594143501

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกมลวรรณ มาตสถติย ์

โปรแกรมวิชา คณิตศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-43/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-12.30) SU-409การพฒันาหลกัสูตร1022201 J 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) SU-506นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 D 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) SU-404พฤตกิรรมมนุษยก์บัการพฒันาตน1050101 A 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1433ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 C 3(3-0-6) อ.คงขวญั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 442ทฤษฎเีซต4042102 A 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 432แคลคูลสั 24042402 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 442ทฤษฎสีมการ4043206 A 3(3-0-6) ผศ.ณรงค์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกมลวรรณ มาตสถติย ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พงษธ์ร ช่างพานิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594143501

นางสาวกมลวรรณ มาตสถติย์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594143502

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกมลวทัน ์ศรเีมฆ

โปรแกรมวิชา คณิตศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-43/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-12.30) SU-409การพฒันาหลกัสูตร1022201 J 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) SU-506นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 D 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1425ทกัษะการเรยีนรูส้ารสนเทศ1520101 D 3(3-0-6) อ.ปิยวรรณ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1433ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 C 3(3-0-6) อ.คงขวญั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 442ทฤษฎเีซต4042102 A 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 442แคลคูลสั 34042403 A 3(3-0-6) ผศ.ณรงค์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 442ทฤษฎสีมการ4043206 A 3(3-0-6) ผศ.ณรงค์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกมลวทัน ์ศรเีมฆ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พงษธ์ร ช่างพานิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594143502

นางสาวกมลวทัน์ ศรเีมฆ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594143503

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวขวญัเรอืน อนิทจกัร ์

โปรแกรมวิชา คณิตศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-43/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-12.30) SU-409การพฒันาหลกัสูตร1022201 J 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) SU-506นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 D 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) SU-404พฤตกิรรมมนุษยก์บัการพฒันาตน1050101 A 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1433ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 C 3(3-0-6) อ.คงขวญั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 442ทฤษฎเีซต4042102 A 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 442แคลคูลสั 34042403 A 3(3-0-6) ผศ.ณรงค์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 442ทฤษฎสีมการ4043206 A 3(3-0-6) ผศ.ณรงค์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวขวญัเรอืน อนิทจกัร ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พงษธ์ร ช่างพานิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594143503

นางสาวขวญัเรอืน อนิทจกัร ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594143504

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจณิตภรณ์ วสธุารตัน์

โปรแกรมวิชา คณิตศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-43/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-12.30) SU-409การพฒันาหลกัสูตร1022201 J 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) SU-506นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 D 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1425ทกัษะการเรยีนรูส้ารสนเทศ1520101 D 3(3-0-6) อ.ปิยวรรณ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1433ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 C 3(3-0-6) อ.คงขวญั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 442ทฤษฎเีซต4042102 A 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 442แคลคูลสั 34042403 A 3(3-0-6) ผศ.ณรงค์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 442ทฤษฎสีมการ4043206 A 3(3-0-6) ผศ.ณรงค์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวจณิตภรณ ์วสุธารตัน ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พงษธ์ร ช่างพานิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594143504

นางสาวจณิตภรณ์ วสธุารตัน์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594143505

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจริาภรณ์ มูลรตัน์

โปรแกรมวิชา คณิตศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-43/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-12.30) SU-409การพฒันาหลกัสูตร1022201 J 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) SU-506นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 D 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1425ทกัษะการเรยีนรูส้ารสนเทศ1520101 D 3(3-0-6) อ.ปิยวรรณ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1433ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 C 3(3-0-6) อ.คงขวญั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 442ทฤษฎเีซต4042102 A 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 442แคลคูลสั 34042403 A 3(3-0-6) ผศ.ณรงค์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 442ทฤษฎสีมการ4043206 A 3(3-0-6) ผศ.ณรงค์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวจริาภรณ ์มลูรตัน ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พงษธ์ร ช่างพานิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594143505

นางสาวจริาภรณ์ มูลรตัน์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594143506

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชนิภรณ์ สมวงค์

โปรแกรมวิชา คณิตศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-43/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-12.30) SU-409การพฒันาหลกัสูตร1022201 J 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) SU-506นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 D 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) SU-404พฤตกิรรมมนุษยก์บัการพฒันาตน1050101 A 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1433ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 C 3(3-0-6) อ.คงขวญั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 442ทฤษฎเีซต4042102 A 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 442แคลคูลสั 34042403 A 3(3-0-6) ผศ.ณรงค์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 442ทฤษฎสีมการ4043206 A 3(3-0-6) ผศ.ณรงค์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวชนิภรณ ์สมวงค ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พงษธ์ร ช่างพานิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594143506

นางสาวชนิภรณ์ สมวงค์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594143508

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวญาณิศา พหพุนัธ ์

โปรแกรมวิชา คณิตศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-43/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-12.30) SU-409การพฒันาหลกัสูตร1022201 J 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) SU-506นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 D 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1425ทกัษะการเรยีนรูส้ารสนเทศ1520101 D 3(3-0-6) อ.ปิยวรรณ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1433ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 C 3(3-0-6) อ.คงขวญั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 442ทฤษฎเีซต4042102 A 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 442แคลคูลสั 34042403 A 3(3-0-6) ผศ.ณรงค์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 442ทฤษฎสีมการ4043206 A 3(3-0-6) ผศ.ณรงค์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวญาณิศา พหพุนัธ ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พงษธ์ร ช่างพานิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594143508

นางสาวญาณิศา พหพุนัธ ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594143510

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวฐติพิร คาํผง

โปรแกรมวิชา คณิตศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-43/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (13.30-17.30) SU-506นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 D 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) SU-404พฤตกิรรมมนุษยก์บัการพฒันาตน1050101 A 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1433ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 C 3(3-0-6) อ.คงขวญั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 442ทฤษฎเีซต4042102 A 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 442ทฤษฎสีมการ4043206 A 3(3-0-6) ผศ.ณรงค์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 432สมการเชงิอนุพนัธ์4043404 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวฐติพิร คาํผง )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พงษธ์ร ช่างพานิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

15

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594143510

นางสาวฐติพิร คาํผง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594143511

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐชยา น่วมเงนิ

โปรแกรมวิชา คณิตศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-43/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (13.30-17.30) SU-506นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 D 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) SU-404พฤตกิรรมมนุษยก์บัการพฒันาตน1050101 A 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1433ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 C 3(3-0-6) อ.คงขวญั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 442ทฤษฎเีซต4042102 A 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 442ทฤษฎสีมการ4043206 A 3(3-0-6) ผศ.ณรงค์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 432สมการเชงิอนุพนัธ์4043404 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวณฐัชยา น่วมเงนิ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พงษธ์ร ช่างพานิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

15

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594143511

นางสาวณัฐชยา น่วมเงนิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594143512

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกมลพร แตงพลบั

โปรแกรมวิชา คณิตศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-43/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-12.30) SU-409การพฒันาหลกัสูตร1022201 J 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) SU-506นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 D 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) SU-404พฤตกิรรมมนุษยก์บัการพฒันาตน1050101 A 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1433ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 C 3(3-0-6) อ.คงขวญั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 442ทฤษฎเีซต4042102 A 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 442แคลคูลสั 34042403 A 3(3-0-6) ผศ.ณรงค์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 442ทฤษฎสีมการ4043206 A 3(3-0-6) ผศ.ณรงค์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกมลพร แตงพลบั )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พงษธ์ร ช่างพานิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594143512

นางสาวกมลพร แตงพลบั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594143513

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณิชากร อยู่คง

โปรแกรมวิชา คณิตศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-43/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-12.30) SU-409การพฒันาหลกัสูตร1022201 J 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) SU-506นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 D 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) SU-404พฤตกิรรมมนุษยก์บัการพฒันาตน1050101 A 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1433ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 C 3(3-0-6) อ.คงขวญั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 442ทฤษฎเีซต4042102 A 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 442แคลคูลสั 34042403 A 3(3-0-6) ผศ.ณรงค์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 442ทฤษฎสีมการ4043206 A 3(3-0-6) ผศ.ณรงค์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวณิชากร อยู่คง )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พงษธ์ร ช่างพานิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594143513

นางสาวณิชากร อยู่คง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594143514

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวทศันีย ์แซ่ตนั

โปรแกรมวิชา คณิตศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-43/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-12.30) SU-409การพฒันาหลกัสูตร1022201 J 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) SU-506นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 D 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1425ทกัษะการเรยีนรูส้ารสนเทศ1520101 D 3(3-0-6) อ.ปิยวรรณ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1433ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 C 3(3-0-6) อ.คงขวญั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 442ทฤษฎเีซต4042102 A 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 432แคลคูลสั 24042402 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 442ทฤษฎสีมการ4043206 A 3(3-0-6) ผศ.ณรงค์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวทศันีย ์แซ่ตนั )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พงษธ์ร ช่างพานิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594143514

นางสาวทศันีย ์แซ่ตนั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594143515

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนงคร์ตัน ์เงนิแท่ง

โปรแกรมวิชา คณิตศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-43/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-12.30) SU-409การพฒันาหลกัสูตร1022201 J 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) SU-506นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 D 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) SU-404พฤตกิรรมมนุษยก์บัการพฒันาตน1050101 A 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1433ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 C 3(3-0-6) อ.คงขวญั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 442ทฤษฎเีซต4042102 A 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 432แคลคูลสั 24042402 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 442ทฤษฎสีมการ4043206 A 3(3-0-6) ผศ.ณรงค์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวนงคร์ตัน ์เงนิแท่ง )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พงษธ์ร ช่างพานิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594143515

นางสาวนงคร์ตัน์ เงนิแท่ง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594143516

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนฤมล ฟกัเถื่อน

โปรแกรมวิชา คณิตศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-43/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-12.30) SU-409การพฒันาหลกัสูตร1022201 J 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) SU-506นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 D 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) SU-404พฤตกิรรมมนุษยก์บัการพฒันาตน1050101 A 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1433ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 C 3(3-0-6) อ.คงขวญั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 442ทฤษฎเีซต4042102 A 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 432แคลคูลสั 24042402 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 442ทฤษฎสีมการ4043206 A 3(3-0-6) ผศ.ณรงค์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวนฤมล ฟกัเถือ่น )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พงษธ์ร ช่างพานิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594143516

นางสาวนฤมล ฟักเถื่อน

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594143517

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพดัชา ทรพัยส์นิ

โปรแกรมวิชา คณิตศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-43/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-12.30) SU-409การพฒันาหลกัสูตร1022201 J 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) SU-506นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 D 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) SU-404พฤตกิรรมมนุษยก์บัการพฒันาตน1050101 A 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1433ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 C 3(3-0-6) อ.คงขวญั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 442ทฤษฎเีซต4042102 A 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 442แคลคูลสั 34042403 A 3(3-0-6) ผศ.ณรงค์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 442ทฤษฎสีมการ4043206 A 3(3-0-6) ผศ.ณรงค์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวพดัชา ทรพัยส์นิ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พงษธ์ร ช่างพานิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594143517

นางสาวพดัชา ทรพัยส์นิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594143518

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพมิพา สขุเสดาะ

โปรแกรมวิชา คณิตศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-43/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-12.30) SU-409การพฒันาหลกัสูตร1022201 J 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) SU-506นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 D 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) SU-404พฤตกิรรมมนุษยก์บัการพฒันาตน1050101 A 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1433ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 C 3(3-0-6) อ.คงขวญั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 442ทฤษฎเีซต4042102 A 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 432แคลคูลสั 24042402 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 442ทฤษฎสีมการ4043206 A 3(3-0-6) ผศ.ณรงค์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวพมิพา สุขเสดาะ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พงษธ์ร ช่างพานิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594143518

นางสาวพมิพา สขุเสดาะ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594143520

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมารษิา ม่วงงาม

โปรแกรมวิชา คณิตศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-43/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-12.30) SU-409การพฒันาหลกัสูตร1022201 J 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) SU-506นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 D 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1425ทกัษะการเรยีนรูส้ารสนเทศ1520101 D 3(3-0-6) อ.ปิยวรรณ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1433ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 C 3(3-0-6) อ.คงขวญั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 442ทฤษฎเีซต4042102 A 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 442แคลคูลสั 34042403 A 3(3-0-6) ผศ.ณรงค์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 442ทฤษฎสีมการ4043206 A 3(3-0-6) ผศ.ณรงค์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวมารษิา มว่งงาม )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พงษธ์ร ช่างพานิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594143520

นางสาวมารษิา ม่วงงาม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594143521

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมีนตรา บญุกอง

โปรแกรมวิชา คณิตศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-43/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 M 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) SU-506นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 D 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1433ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 C 3(3-0-6) อ.คงขวญั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 442ทฤษฎเีซต4042102 A 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 442ทฤษฎสีมการ4043206 A 3(3-0-6) ผศ.ณรงค์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-16.30) 436เรขาคณิตเบื้องตน้4043301 A 3(3-0-6) ผศ.ธรีพทิย์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 432สมการเชงิอนุพนัธ์4043404 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวมนีตรา บญุกอง )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พงษธ์ร ช่างพานิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594143521

นางสาวมีนตรา บญุกอง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594143522

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวยพุเยาว ์เลศิอาวาส

โปรแกรมวิชา คณิตศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-43/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 F 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) SU-506นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 D 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) SU-404พฤตกิรรมมนุษยก์บัการพฒันาตน1050101 A 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1433ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 C 3(3-0-6) อ.คงขวญั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 442ทฤษฎเีซต4042102 A 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 442แคลคูลสั 34042403 A 3(3-0-6) ผศ.ณรงค์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 442ทฤษฎสีมการ4043206 A 3(3-0-6) ผศ.ณรงค์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 432สมการเชงิอนุพนัธ์4043404 พ 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวยุพเยาว ์เลศิอาวาส )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พงษธ์ร ช่างพานิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

18

*

*

24 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594143522

นางสาวยพุเยาว ์เลศิอาวาส

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594143523

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวยสุมีดา ปะแต

โปรแกรมวิชา คณิตศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-43/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 M 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) SU-506นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 D 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1433ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 C 3(3-0-6) อ.คงขวญั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 442ทฤษฎเีซต4042102 A 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 442ทฤษฎสีมการ4043206 A 3(3-0-6) ผศ.ณรงค์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-16.30) 436เรขาคณิตเบื้องตน้4043301 A 3(3-0-6) ผศ.ธรีพทิย์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 432สมการเชงิอนุพนัธ์4043404 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวยุสมดีา ปะแต )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พงษธ์ร ช่างพานิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594143523

นางสาวยสุมีดา ปะแต

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594143525

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวลดัดาวรรณ คงคาชยั

โปรแกรมวิชา คณิตศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-43/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-12.30) SU-409การพฒันาหลกัสูตร1022201 J 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) SU-506นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 D 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) SU-404พฤตกิรรมมนุษยก์บัการพฒันาตน1050101 A 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1433ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 C 3(3-0-6) อ.คงขวญั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 442ทฤษฎเีซต4042102 A 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 442แคลคูลสั 34042403 A 3(3-0-6) ผศ.ณรงค์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 442ทฤษฎสีมการ4043206 A 3(3-0-6) ผศ.ณรงค์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวลดัดาวรรณ คงคาชยั )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พงษธ์ร ช่างพานิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594143525

นางสาวลดัดาวรรณ คงคาชยั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594143526

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววภิาภรณ์ โกยม

โปรแกรมวิชา คณิตศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-43/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-12.30) SU-409การพฒันาหลกัสูตร1022201 J 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) SU-506นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 D 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1425ทกัษะการเรยีนรูส้ารสนเทศ1520101 D 3(3-0-6) อ.ปิยวรรณ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1433ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 C 3(3-0-6) อ.คงขวญั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 442ทฤษฎเีซต4042102 A 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 442แคลคูลสั 34042403 A 3(3-0-6) ผศ.ณรงค์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 442ทฤษฎสีมการ4043206 A 3(3-0-6) ผศ.ณรงค์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาววภิาภรณ ์โกยม )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พงษธ์ร ช่างพานิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594143526

นางสาววิภาภรณ์ โกยม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594143527

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววมิลวรรณ เกตทุอง

โปรแกรมวิชา คณิตศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-43/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-12.30) SU-409การพฒันาหลกัสูตร1022201 J 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) SU-506นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 D 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) SU-404พฤตกิรรมมนุษยก์บัการพฒันาตน1050101 A 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1433ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 C 3(3-0-6) อ.คงขวญั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 442ทฤษฎเีซต4042102 A 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 442แคลคูลสั 34042403 A 3(3-0-6) ผศ.ณรงค์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 442ทฤษฎสีมการ4043206 A 3(3-0-6) ผศ.ณรงค์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาววมิลวรรณ เกตทุอง )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พงษธ์ร ช่างพานิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594143527

นางสาววิมลวรรณ เกตทุอง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594143528

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรลิกัษณ์ อุน่ประเสรฐิ

โปรแกรมวิชา คณิตศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-43/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-12.30) SU-409การพฒันาหลกัสูตร1022201 J 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) SU-506นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 D 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) SU-404พฤตกิรรมมนุษยก์บัการพฒันาตน1050101 A 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1433ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 C 3(3-0-6) อ.คงขวญั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 442ทฤษฎเีซต4042102 A 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 442แคลคูลสั 34042403 A 3(3-0-6) ผศ.ณรงค์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 442ทฤษฎสีมการ4043206 A 3(3-0-6) ผศ.ณรงค์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวศิรลิกัษณ ์อุ่นประเสรฐิ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พงษธ์ร ช่างพานิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594143528

นางสาวศิรลิกัษณ์ อุน่ประเสรฐิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594143529

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสพุรรษา ภมิูดี

โปรแกรมวิชา คณิตศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-43/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-12.30) SU-409การพฒันาหลกัสูตร1022201 J 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) SU-506นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 D 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1425ทกัษะการเรยีนรูส้ารสนเทศ1520101 D 3(3-0-6) อ.ปิยวรรณ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1433ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 C 3(3-0-6) อ.คงขวญั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 442ทฤษฎเีซต4042102 A 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 442แคลคูลสั 34042403 A 3(3-0-6) ผศ.ณรงค์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 442ทฤษฎสีมการ4043206 A 3(3-0-6) ผศ.ณรงค์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุพรรษา ภมูดิ ี)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พงษธ์ร ช่างพานิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594143529

นางสาวสพุรรษา ภมิูดี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594143531

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเสาวลกัษณ์ เกลี้ยงกลม

โปรแกรมวิชา คณิตศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-43/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-12.30) SU-409การพฒันาหลกัสูตร1022201 J 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) SU-506นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 D 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1425ทกัษะการเรยีนรูส้ารสนเทศ1520101 D 3(3-0-6) อ.ปิยวรรณ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1433ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 C 3(3-0-6) อ.คงขวญั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 442ทฤษฎเีซต4042102 A 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 432แคลคูลสั 24042402 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 442ทฤษฎสีมการ4043206 A 3(3-0-6) ผศ.ณรงค์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวเสาวลกัษณ ์เกลี้ยงกลม )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พงษธ์ร ช่างพานิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594143531

นางสาวเสาวลกัษณ์ เกลี้ยงกลม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594143532

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวหงษฟ้์า เพลนิจติต์

โปรแกรมวิชา คณิตศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-43/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-12.30) SU-409การพฒันาหลกัสูตร1022201 J 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) SU-506นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 D 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) SU-404พฤตกิรรมมนุษยก์บัการพฒันาตน1050101 A 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1433ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 C 3(3-0-6) อ.คงขวญั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 442ทฤษฎเีซต4042102 A 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 442แคลคูลสั 34042403 A 3(3-0-6) ผศ.ณรงค์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 442ทฤษฎสีมการ4043206 A 3(3-0-6) ผศ.ณรงค์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวหงษฟ้์า เพลนิจติต ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พงษธ์ร ช่างพานิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594143532

นางสาวหงษฟ้์า เพลนิจติต์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594143533

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอาภาพร นิลเขียว

โปรแกรมวิชา คณิตศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-43/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-12.30) SU-409การพฒันาหลกัสูตร1022201 J 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) SU-506นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 D 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) SU-404พฤตกิรรมมนุษยก์บัการพฒันาตน1050101 A 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1433ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 C 3(3-0-6) อ.คงขวญั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 442ทฤษฎเีซต4042102 A 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 442แคลคูลสั 34042403 A 3(3-0-6) ผศ.ณรงค์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 442ทฤษฎสีมการ4043206 A 3(3-0-6) ผศ.ณรงค์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอาภาพร นิลเขยีว )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พงษธ์ร ช่างพานิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594143533

นางสาวอาภาพร นิลเขียว

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594143534

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายคเณศ เขียวอยู่

โปรแกรมวิชา คณิตศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-43/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-12.30) SU-409การพฒันาหลกัสูตร1022201 J 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) SU-506นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 D 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1425ทกัษะการเรยีนรูส้ารสนเทศ1520101 D 3(3-0-6) อ.ปิยวรรณ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1433ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 C 3(3-0-6) อ.คงขวญั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 442ทฤษฎเีซต4042102 A 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 442แคลคูลสั 34042403 A 3(3-0-6) ผศ.ณรงค์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 442ทฤษฎสีมการ4043206 A 3(3-0-6) ผศ.ณรงค์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายคเณศ เขยีวอยู่ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พงษธ์ร ช่างพานิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594143534

นายคเณศ เขียวอยู่

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594143535

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายเจษฏา ภกัดีวานิช

โปรแกรมวิชา คณิตศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-43/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-12.30) SU-409การพฒันาหลกัสูตร1022201 J 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) SU-506นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 D 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1425ทกัษะการเรยีนรูส้ารสนเทศ1520101 D 3(3-0-6) อ.ปิยวรรณ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1433ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 C 3(3-0-6) อ.คงขวญั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 442ทฤษฎเีซต4042102 A 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 432แคลคูลสั 24042402 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 442ทฤษฎสีมการ4043206 A 3(3-0-6) ผศ.ณรงค์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายเจษฏา ภกัดวีานิช )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พงษธ์ร ช่างพานิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594143535

นายเจษฏา ภกัดีวานิช

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594143537

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายภานุพงศ ์ขวญัเนตร ์

โปรแกรมวิชา คณิตศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-43/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) SU-405การพฒันาหลกัสูตร1022201 N 3(2-2-5) อ. ดร.ณฐักานต์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) SU-407ภาษาและวฒันธรรม1022202 A 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1432เพชรบรุศึีกษา2500105 E 3(3-0-6) อ.พนสั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (14.30-17.30) 1431ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 F 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายภานุพงศ ์ขวญัเนตร ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พงษธ์ร ช่างพานิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

 6

*

*

12 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594143537

นายภานุพงศ ์ขวญัเนตร์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594143538

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายศิรวชิญ ์สวุรรณประทปี

โปรแกรมวิชา คณิตศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-43/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-12.30) SU-409การพฒันาหลกัสูตร1022201 J 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) SU-506นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 D 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1425ทกัษะการเรยีนรูส้ารสนเทศ1520101 D 3(3-0-6) อ.ปิยวรรณ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1433ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 C 3(3-0-6) อ.คงขวญั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 442ทฤษฎเีซต4042102 A 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 432แคลคูลสั 24042402 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 442ทฤษฎสีมการ4043206 A 3(3-0-6) ผศ.ณรงค์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายศิรวชิญ ์สุวรรณประทปี )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พงษธ์ร ช่างพานิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594143538

นายศิรวิชญ ์สวุรรณประทปี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594143539

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายสขุสรรค ์แกว้ระยา้

โปรแกรมวิชา คณิตศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-43/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-12.30) SU-409การพฒันาหลกัสูตร1022201 J 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) SU-506นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 D 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) SU-404พฤตกิรรมมนุษยก์บัการพฒันาตน1050101 A 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1433ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 C 3(3-0-6) อ.คงขวญั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 442ทฤษฎเีซต4042102 A 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 442แคลคูลสั 34042403 A 3(3-0-6) ผศ.ณรงค์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 442ทฤษฎสีมการ4043206 A 3(3-0-6) ผศ.ณรงค์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายสุขสรรค ์แกว้ระยา้ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พงษธ์ร ช่างพานิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594143539

นายสขุสรรค ์แกว้ระยา้

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594143541

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายบญุฤทธิ์ ใจสขุ

โปรแกรมวิชา คณิตศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-43/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-12.30) SU-409การพฒันาหลกัสูตร1022201 J 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) SU-506นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 D 3(2-2-5) ผศ.ธนกฤต 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1425ทกัษะการเรยีนรูส้ารสนเทศ1520101 D 3(3-0-6) อ.ปิยวรรณ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1433ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 C 3(3-0-6) อ.คงขวญั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 442ทฤษฎเีซต4042102 A 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 442แคลคูลสั 34042403 A 3(3-0-6) ผศ.ณรงค์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 442ทฤษฎสีมการ4043206 A 3(3-0-6) ผศ.ณรงค์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายบญุฤทธิ์ ใจสุข )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พงษธ์ร ช่างพานิช )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594143541

นายบญุฤทธิ์ ใจสขุ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594145502

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจนัทรญ์ารตัน ์บญุอบ

โปรแกรมวิชา เคมีปรญิญาตร ี5 ปี

5941-45/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 K 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 J 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 125การคดิเชงิสรา้งสรรค์1520103 A 3(3-0-6) อ.รุ่งอรุณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 B 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) 423ฟิสกิส ์24011103 A 3(3-0-6) ผศ.สุนนัทศกัดิ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) ศว.ฟิสกิส-์2ปฏบิตักิารฟิสกิส ์24011104 A 1(0-3) ผศ.สุนนัทศกัดิ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) ศว.415ชวีวทิยา 24031103 A 3(3-0-6) อ.ดาํรงค์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) ศว.ชวีวทิยา-2ปฏบิตักิารชวีวทิยา 24031104 A 1(0-3) อ.ดาํรงค์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวจนัทรญ์ารตัน ์บญุอบ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สุธดิา ทองคาํ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8

12

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594145502

นางสาวจนัทรญ์ารตัน์ บญุอบ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594145504

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชญาภา สวุรรณวงษ์

โปรแกรมวิชา เคมีปรญิญาตร ี5 ปี

5941-45/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 K 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 J 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 125การคดิเชงิสรา้งสรรค์1520103 A 3(3-0-6) อ.รุ่งอรุณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 B 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) 423ฟิสกิส ์24011103 A 3(3-0-6) ผศ.สุนนัทศกัดิ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) ศว.ฟิสกิส-์2ปฏบิตักิารฟิสกิส ์24011104 A 1(0-3) ผศ.สุนนัทศกัดิ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) ศว.415ชวีวทิยา 24031103 A 3(3-0-6) อ.ดาํรงค์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) ศว.ชวีวทิยา-2ปฏบิตักิารชวีวทิยา 24031104 A 1(0-3) อ.ดาํรงค์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวชญาภา สุวรรณวงษ ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สุธดิา ทองคาํ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8

12

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594145504

นางสาวชญาภา สวุรรณวงษ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594145505

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐสดุา บตุธุรรม

โปรแกรมวิชา เคมีปรญิญาตร ี5 ปี

5941-45/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 K 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 J 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 125การคดิเชงิสรา้งสรรค์1520103 A 3(3-0-6) อ.รุ่งอรุณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 B 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) 423ฟิสกิส ์24011103 A 3(3-0-6) ผศ.สุนนัทศกัดิ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) ศว.ฟิสกิส-์2ปฏบิตักิารฟิสกิส ์24011104 A 1(0-3) ผศ.สุนนัทศกัดิ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) ศว.415ชวีวทิยา 24031103 A 3(3-0-6) อ.ดาํรงค์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) ศว.ชวีวทิยา-2ปฏบิตักิารชวีวทิยา 24031104 A 1(0-3) อ.ดาํรงค์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวณฐัสุดา บตุธุรรม )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สุธดิา ทองคาํ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8

12

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594145505

นางสาวณัฐสดุา บตุธุรรม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594145506

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวดลยา นอ้ยช่อ

โปรแกรมวิชา เคมีปรญิญาตร ี5 ปี

5941-45/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 K 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 J 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 125การคดิเชงิสรา้งสรรค์1520103 A 3(3-0-6) อ.รุ่งอรุณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 B 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) 423ฟิสกิส ์24011103 A 3(3-0-6) ผศ.สุนนัทศกัดิ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) ศว.ฟิสกิส-์2ปฏบิตักิารฟิสกิส ์24011104 A 1(0-3) ผศ.สุนนัทศกัดิ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) ศว.415ชวีวทิยา 24031103 A 3(3-0-6) อ.ดาํรงค์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) ศว.ชวีวทิยา-2ปฏบิตักิารชวีวทิยา 24031104 A 1(0-3) อ.ดาํรงค์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวดลยา นอ้ยช่อ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สุธดิา ทองคาํ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8

12

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594145506

นางสาวดลยา นอ้ยช่อ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594145508

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธีวรา วรรณโชติ

โปรแกรมวิชา เคมีปรญิญาตร ี5 ปี

5941-45/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 K 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 J 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 125การคดิเชงิสรา้งสรรค์1520103 A 3(3-0-6) อ.รุ่งอรุณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 B 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) 423ฟิสกิส ์24011103 A 3(3-0-6) ผศ.สุนนัทศกัดิ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) ศว.ฟิสกิส-์2ปฏบิตักิารฟิสกิส ์24011104 A 1(0-3) ผศ.สุนนัทศกัดิ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) ศว.415ชวีวทิยา 24031103 A 3(3-0-6) อ.ดาํรงค์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) ศว.ชวีวทิยา-2ปฏบิตักิารชวีวทิยา 24031104 A 1(0-3) อ.ดาํรงค์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวธวีรา วรรณโชต ิ)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สุธดิา ทองคาํ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8

12

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594145508

นางสาวธีวรา วรรณโชติ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594145509

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนิธิญาภรณ์ ศรแีกว้คง

โปรแกรมวิชา เคมีปรญิญาตร ี5 ปี

5941-45/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 K 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 J 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 125การคดิเชงิสรา้งสรรค์1520103 A 3(3-0-6) อ.รุ่งอรุณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 B 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) 423ฟิสกิส ์24011103 A 3(3-0-6) ผศ.สุนนัทศกัดิ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) ศว.ฟิสกิส-์2ปฏบิตักิารฟิสกิส ์24011104 A 1(0-3) ผศ.สุนนัทศกัดิ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) ศว.415ชวีวทิยา 24031103 A 3(3-0-6) อ.ดาํรงค์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) ศว.ชวีวทิยา-2ปฏบิตักิารชวีวทิยา 24031104 A 1(0-3) อ.ดาํรงค์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวนิธญิาภรณ ์ศรแีกว้คง )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สุธดิา ทองคาํ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8

12

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594145509

นางสาวนิธิญาภรณ์ ศรแีกว้คง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594145511

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพนิดา พนิิหาร

โปรแกรมวิชา เคมีปรญิญาตร ี5 ปี

5941-45/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 K 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 J 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 125การคดิเชงิสรา้งสรรค์1520103 A 3(3-0-6) อ.รุ่งอรุณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 B 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) 423ฟิสกิส ์24011103 A 3(3-0-6) ผศ.สุนนัทศกัดิ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) ศว.ฟิสกิส-์2ปฏบิตักิารฟิสกิส ์24011104 A 1(0-3) ผศ.สุนนัทศกัดิ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) ศว.415ชวีวทิยา 24031103 A 3(3-0-6) อ.ดาํรงค์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) ศว.ชวีวทิยา-2ปฏบิตักิารชวีวทิยา 24031104 A 1(0-3) อ.ดาํรงค์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวพนิดา พนิิหาร )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สุธดิา ทองคาํ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8

12

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594145511

นางสาวพนิดา พนิิหาร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594145513

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเพช็รน้ําหน่ึง ทองพมิพ์

โปรแกรมวิชา เคมีปรญิญาตร ี5 ปี

5941-45/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 K 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 J 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 125การคดิเชงิสรา้งสรรค์1520103 A 3(3-0-6) อ.รุ่งอรุณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 B 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) 423ฟิสกิส ์24011103 A 3(3-0-6) ผศ.สุนนัทศกัดิ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) ศว.ฟิสกิส-์2ปฏบิตักิารฟิสกิส ์24011104 A 1(0-3) ผศ.สุนนัทศกัดิ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) ศว.415ชวีวทิยา 24031103 A 3(3-0-6) อ.ดาํรงค์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) ศว.ชวีวทิยา-2ปฏบิตักิารชวีวทิยา 24031104 A 1(0-3) อ.ดาํรงค์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวเพช็รนํา้หน่ึง ทองพมิพ ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สุธดิา ทองคาํ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8

12

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594145513

นางสาวเพช็รน้ําหน่ึง ทองพมิพ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594145514

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเพญ็นภา จนันาค

โปรแกรมวิชา เคมีปรญิญาตร ี5 ปี

5941-45/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 K 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 J 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 125การคดิเชงิสรา้งสรรค์1520103 A 3(3-0-6) อ.รุ่งอรุณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 B 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) 423ฟิสกิส ์24011103 A 3(3-0-6) ผศ.สุนนัทศกัดิ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) ศว.ฟิสกิส-์2ปฏบิตักิารฟิสกิส ์24011104 A 1(0-3) ผศ.สุนนัทศกัดิ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) ศว.415ชวีวทิยา 24031103 A 3(3-0-6) อ.ดาํรงค์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) ศว.ชวีวทิยา-2ปฏบิตักิารชวีวทิยา 24031104 A 1(0-3) อ.ดาํรงค์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวเพญ็นภา จนันาค )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สุธดิา ทองคาํ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8

12

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594145514

นางสาวเพญ็นภา จนันาค

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594145515

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวแพทชรยีา ไชยนา

โปรแกรมวิชา เคมีปรญิญาตร ี5 ปี

5941-45/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 K 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 J 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 125การคดิเชงิสรา้งสรรค์1520103 A 3(3-0-6) อ.รุ่งอรุณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 B 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) 423ฟิสกิส ์24011103 A 3(3-0-6) ผศ.สุนนัทศกัดิ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) ศว.ฟิสกิส-์2ปฏบิตักิารฟิสกิส ์24011104 A 1(0-3) ผศ.สุนนัทศกัดิ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) ศว.415ชวีวทิยา 24031103 A 3(3-0-6) อ.ดาํรงค์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) ศว.ชวีวทิยา-2ปฏบิตักิารชวีวทิยา 24031104 A 1(0-3) อ.ดาํรงค์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวแพทชรยีา ไชยนา )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สุธดิา ทองคาํ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8

12

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594145515

นางสาวแพทชรยีา ไชยนา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594145516

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวภทัธิรา อนิพรม

โปรแกรมวิชา เคมีปรญิญาตร ี5 ปี

5941-45/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 K 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 J 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 125การคดิเชงิสรา้งสรรค์1520103 A 3(3-0-6) อ.รุ่งอรุณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 B 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) 423ฟิสกิส ์24011103 A 3(3-0-6) ผศ.สุนนัทศกัดิ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) ศว.ฟิสกิส-์2ปฏบิตักิารฟิสกิส ์24011104 A 1(0-3) ผศ.สุนนัทศกัดิ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) ศว.415ชวีวทิยา 24031103 A 3(3-0-6) อ.ดาํรงค์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) ศว.ชวีวทิยา-2ปฏบิตักิารชวีวทิยา 24031104 A 1(0-3) อ.ดาํรงค์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวภทัธริา อนิพรม )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สุธดิา ทองคาํ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8

12

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594145516

นางสาวภทัธิรา อนิพรม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594145518

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรชันก จาํเรญิรกัษ์

โปรแกรมวิชา เคมีปรญิญาตร ี5 ปี

5941-45/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 K 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 J 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 125การคดิเชงิสรา้งสรรค์1520103 A 3(3-0-6) อ.รุ่งอรุณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 B 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) 423ฟิสกิส ์24011103 A 3(3-0-6) ผศ.สุนนัทศกัดิ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) ศว.ฟิสกิส-์2ปฏบิตักิารฟิสกิส ์24011104 A 1(0-3) ผศ.สุนนัทศกัดิ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) ศว.415ชวีวทิยา 24031103 A 3(3-0-6) อ.ดาํรงค์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) ศว.ชวีวทิยา-2ปฏบิตักิารชวีวทิยา 24031104 A 1(0-3) อ.ดาํรงค์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวรชันก จาํเรญิรกัษ ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สุธดิา ทองคาํ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8

12

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594145518

นางสาวรชันก จาํเรญิรกัษ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594145519

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววนัวสิา ปานแกว้

โปรแกรมวิชา เคมีปรญิญาตร ี5 ปี

5941-45/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 K 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 J 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 125การคดิเชงิสรา้งสรรค์1520103 A 3(3-0-6) อ.รุ่งอรุณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 B 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) 423ฟิสกิส ์24011103 A 3(3-0-6) ผศ.สุนนัทศกัดิ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) ศว.ฟิสกิส-์2ปฏบิตักิารฟิสกิส ์24011104 A 1(0-3) ผศ.สุนนัทศกัดิ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) ศว.415ชวีวทิยา 24031103 A 3(3-0-6) อ.ดาํรงค์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) ศว.ชวีวทิยา-2ปฏบิตักิารชวีวทิยา 24031104 A 1(0-3) อ.ดาํรงค์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาววนัวสิา ปานแกว้ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สุธดิา ทองคาํ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8

12

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594145519

นางสาววนัวิสา ปานแกว้

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594145520

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสทุธิดา สนุทรหงษ์

โปรแกรมวิชา เคมีปรญิญาตร ี5 ปี

5941-45/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 K 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 J 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 125การคดิเชงิสรา้งสรรค์1520103 A 3(3-0-6) อ.รุ่งอรุณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 B 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) 423ฟิสกิส ์24011103 A 3(3-0-6) ผศ.สุนนัทศกัดิ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) ศว.ฟิสกิส-์2ปฏบิตักิารฟิสกิส ์24011104 A 1(0-3) ผศ.สุนนัทศกัดิ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) ศว.415ชวีวทิยา 24031103 A 3(3-0-6) อ.ดาํรงค์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) ศว.ชวีวทิยา-2ปฏบิตักิารชวีวทิยา 24031104 A 1(0-3) อ.ดาํรงค์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุทธดิา สุนทรหงษ ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สุธดิา ทองคาํ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8

12

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594145520

นางสาวสทุธิดา สนุทรหงษ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594145522

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวโสภติา แสงจนัทร ์

โปรแกรมวิชา เคมีปรญิญาตร ี5 ปี

5941-45/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 K 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 J 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 125การคดิเชงิสรา้งสรรค์1520103 A 3(3-0-6) อ.รุ่งอรุณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 B 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) 423ฟิสกิส ์24011103 A 3(3-0-6) ผศ.สุนนัทศกัดิ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) ศว.ฟิสกิส-์2ปฏบิตักิารฟิสกิส ์24011104 A 1(0-3) ผศ.สุนนัทศกัดิ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) ศว.415ชวีวทิยา 24031103 A 3(3-0-6) อ.ดาํรงค์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) ศว.ชวีวทิยา-2ปฏบิตักิารชวีวทิยา 24031104 A 1(0-3) อ.ดาํรงค์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวโสภติา แสงจนัทร ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สุธดิา ทองคาํ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8

12

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594145522

นางสาวโสภติา แสงจนัทร ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594145523

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรอนงค ์จนิดามณี

โปรแกรมวิชา เคมีปรญิญาตร ี5 ปี

5941-45/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 K 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 J 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 125การคดิเชงิสรา้งสรรค์1520103 A 3(3-0-6) อ.รุ่งอรุณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 B 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) 423ฟิสกิส ์24011103 A 3(3-0-6) ผศ.สุนนัทศกัดิ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) ศว.ฟิสกิส-์2ปฏบิตักิารฟิสกิส ์24011104 A 1(0-3) ผศ.สุนนัทศกัดิ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) ศว.415ชวีวทิยา 24031103 A 3(3-0-6) อ.ดาํรงค์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) ศว.ชวีวทิยา-2ปฏบิตักิารชวีวทิยา 24031104 A 1(0-3) อ.ดาํรงค์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอรอนงค ์จนิดามณี )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สุธดิา ทองคาํ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8

12

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594145523

นางสาวอรอนงค ์จนิดามณี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594145525

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายเอกรนิทร ์ราชพลแสน

โปรแกรมวิชา เคมีปรญิญาตร ี5 ปี

5941-45/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 K 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 J 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 125การคดิเชงิสรา้งสรรค์1520103 A 3(3-0-6) อ.รุ่งอรุณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 B 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) 423ฟิสกิส ์24011103 A 3(3-0-6) ผศ.สุนนัทศกัดิ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) ศว.ฟิสกิส-์2ปฏบิตักิารฟิสกิส ์24011104 A 1(0-3) ผศ.สุนนัทศกัดิ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) ศว.415ชวีวทิยา 24031103 A 3(3-0-6) อ.ดาํรงค์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) ศว.ชวีวทิยา-2ปฏบิตักิารชวีวทิยา 24031104 A 1(0-3) อ.ดาํรงค์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายเอกรนิทร ์ราชพลแสน )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สุธดิา ทองคาํ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8

12

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594145525

นายเอกรนิทร ์ราชพลแสน

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594145526

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเหมสดุา ไชยวฒุิ

โปรแกรมวิชา เคมีปรญิญาตร ี5 ปี

5941-45/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 K 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 J 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 125การคดิเชงิสรา้งสรรค์1520103 A 3(3-0-6) อ.รุ่งอรุณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 B 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) 423ฟิสกิส ์24011103 A 3(3-0-6) ผศ.สุนนัทศกัดิ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) ศว.ฟิสกิส-์2ปฏบิตักิารฟิสกิส ์24011104 A 1(0-3) ผศ.สุนนัทศกัดิ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) ศว.415ชวีวทิยา 24031103 A 3(3-0-6) อ.ดาํรงค์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) ศว.ชวีวทิยา-2ปฏบิตักิารชวีวทิยา 24031104 A 1(0-3) อ.ดาํรงค์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวเหมสุดา ไชยวุฒ ิ)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สุธดิา ทองคาํ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8

12

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594145526

นางสาวเหมสดุา ไชยวฒุิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594145527

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกมลพร ประเสรฐิพนัธ์

โปรแกรมวิชา เคมีปรญิญาตร ี5 ปี

5941-45/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 K 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 J 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 125การคดิเชงิสรา้งสรรค์1520103 A 3(3-0-6) อ.รุ่งอรุณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 B 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) 423ฟิสกิส ์24011103 A 3(3-0-6) ผศ.สุนนัทศกัดิ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) ศว.ฟิสกิส-์2ปฏบิตักิารฟิสกิส ์24011104 A 1(0-3) ผศ.สุนนัทศกัดิ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) ศว.415ชวีวทิยา 24031103 A 3(3-0-6) อ.ดาํรงค์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) ศว.ชวีวทิยา-2ปฏบิตักิารชวีวทิยา 24031104 A 1(0-3) อ.ดาํรงค์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกมลพร ประเสรฐิพนัธ ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สุธดิา ทองคาํ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8

12

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594145527

นางสาวกมลพร ประเสรฐิพนัธ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594145531

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววรษิฐา วรรลา

โปรแกรมวิชา เคมีปรญิญาตร ี5 ปี

5941-45/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (10.30-12.30) SU-404ปรชัญาการศึกษา1011102 A 2(2-0-4) อ. ดร.อภชิาติ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 K 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ภาษาและวฒันธรรม1022202 J 3(2-2-5) 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 125การคดิเชงิสรา้งสรรค์1520103 A 3(3-0-6) อ.รุ่งอรุณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 B 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 435โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 C 3(3-0-6) อ.สุรรีตัน์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 432แคลคูลสั 14041401 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาววรษิฐา วรรลา )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สุธดิา ทองคาํ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

14

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594145531

นางสาววรษิฐา วรรลา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594148501

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกญัญาฉตัร บวับาน

โปรแกรมวิชา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี5 ปี

5941-48/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 L 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) SU-505นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 E 3(2-2-5) ผศ.สุกญัญา 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-16.30) 1422จติวทิยาการสือ่สาร1050213 A 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-16.30) SU-407วถิไีทย2500102 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (14.30-17.30) 7112เคมแีละภมูปิญัญาไทย4020102 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.พชิติ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-10.30) 715, ศ. (08.30-10.30) 423เคมอีนิทรยีพ์ื้นฐาน4022305 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.พชิติ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 736เทคโนโลยชีวีภาพในชวีติประจาํวนั4030003 A 3(3-0-6) อ.จนัทนา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกญัญาฉตัร บวับาน )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ปทัมาพร ยอดสนัต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

12

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594148501

นางสาวกญัญาฉตัร บวับาน

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594148502

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเกศินี สว่างจติร

โปรแกรมวิชา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี5 ปี

5941-48/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 L 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) SU-505นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 E 3(2-2-5) ผศ.สุกญัญา 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-16.30) 1422จติวทิยาการสือ่สาร1050213 A 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-16.30) SU-407วถิไีทย2500102 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (14.30-17.30) 7112เคมแีละภมูปิญัญาไทย4020102 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.พชิติ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-10.30) 715, ศ. (08.30-10.30) 423เคมอีนิทรยีพ์ื้นฐาน4022305 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.พชิติ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 736เทคโนโลยชีวีภาพในชวีติประจาํวนั4030003 A 3(3-0-6) อ.จนัทนา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวเกศินี สวา่งจติร )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ปทัมาพร ยอดสนัต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

12

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594148502

นางสาวเกศินี สว่างจติร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594148504

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชลติา เลศินา

โปรแกรมวิชา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี5 ปี

5941-48/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 L 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) SU-505นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 E 3(2-2-5) ผศ.สุกญัญา 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-16.30) 1422จติวทิยาการสือ่สาร1050213 A 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-16.30) SU-407วถิไีทย2500102 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (14.30-17.30) 7112เคมแีละภมูปิญัญาไทย4020102 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.พชิติ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-10.30) 715, ศ. (08.30-10.30) 423เคมอีนิทรยีพ์ื้นฐาน4022305 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.พชิติ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 736เทคโนโลยชีวีภาพในชวีติประจาํวนั4030003 A 3(3-0-6) อ.จนัทนา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวชลติา เลศินา )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ปทัมาพร ยอดสนัต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

12

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594148504

นางสาวชลติา เลศินา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594148505

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวฐติมิา นาคเพง่พศิ

โปรแกรมวิชา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี5 ปี

5941-48/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 L 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) SU-505นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 E 3(2-2-5) ผศ.สุกญัญา 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-16.30) 1422จติวทิยาการสือ่สาร1050213 A 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-16.30) SU-407วถิไีทย2500102 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (14.30-17.30) 7112เคมแีละภมูปิญัญาไทย4020102 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.พชิติ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-10.30) 715, ศ. (08.30-10.30) 423เคมอีนิทรยีพ์ื้นฐาน4022305 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.พชิติ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 736เทคโนโลยชีวีภาพในชวีติประจาํวนั4030003 A 3(3-0-6) อ.จนัทนา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวฐติมิา นาคเพง่พศิ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ปทัมาพร ยอดสนัต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

12

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594148505

นางสาวฐติมิา นาคเพง่พศิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594148506

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวฐติริตัน ์เสนาพนัธุ ์

โปรแกรมวิชา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี5 ปี

5941-48/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 L 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) SU-505นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 E 3(2-2-5) ผศ.สุกญัญา 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-16.30) 1422จติวทิยาการสือ่สาร1050213 A 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-16.30) SU-407วถิไีทย2500102 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (14.30-17.30) 7112เคมแีละภมูปิญัญาไทย4020102 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.พชิติ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-10.30) 715, ศ. (08.30-10.30) 423เคมอีนิทรยีพ์ื้นฐาน4022305 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.พชิติ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 736เทคโนโลยชีวีภาพในชวีติประจาํวนั4030003 A 3(3-0-6) อ.จนัทนา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวฐติริตัน ์เสนาพนัธุ ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ปทัมาพร ยอดสนัต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

12

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594148506

นางสาวฐติริตัน์ เสนาพนัธุ ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594148507

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐฐาพร เปรมสขุ

โปรแกรมวิชา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี5 ปี

5941-48/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 L 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) SU-505นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 E 3(2-2-5) ผศ.สุกญัญา 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-16.30) 1422จติวทิยาการสือ่สาร1050213 A 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-16.30) SU-407วถิไีทย2500102 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (14.30-17.30) 7112เคมแีละภมูปิญัญาไทย4020102 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.พชิติ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-10.30) 715, ศ. (08.30-10.30) 423เคมอีนิทรยีพ์ื้นฐาน4022305 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.พชิติ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 736เทคโนโลยชีวีภาพในชวีติประจาํวนั4030003 A 3(3-0-6) อ.จนัทนา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวณฐัฐาพร เปรมสุข )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ปทัมาพร ยอดสนัต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

12

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594148507

นางสาวณัฐฐาพร เปรมสขุ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594148508

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนฐัศิมา วงศท์รพัยป์ระเสรฐิ

โปรแกรมวิชา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี5 ปี

5941-48/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 L 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) SU-505นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 E 3(2-2-5) ผศ.สุกญัญา 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-16.30) 1422จติวทิยาการสือ่สาร1050213 A 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-16.30) SU-407วถิไีทย2500102 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (14.30-17.30) 7112เคมแีละภมูปิญัญาไทย4020102 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.พชิติ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-10.30) 715, ศ. (08.30-10.30) 423เคมอีนิทรยีพ์ื้นฐาน4022305 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.พชิติ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 736เทคโนโลยชีวีภาพในชวีติประจาํวนั4030003 A 3(3-0-6) อ.จนัทนา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวนฐัศิมา วงศท์รพัยป์ระเสรฐิ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ปทัมาพร ยอดสนัต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

12

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594148508

นางสาวนฐัศิมา วงศท์รพัยป์ระเสรฐิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594148509

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนุชนาถ พูลเกษม

โปรแกรมวิชา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี5 ปี

5941-48/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 L 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) SU-505นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 E 3(2-2-5) ผศ.สุกญัญา 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-16.30) 1422จติวทิยาการสือ่สาร1050213 A 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-16.30) SU-407วถิไีทย2500102 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (14.30-17.30) 7112เคมแีละภมูปิญัญาไทย4020102 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.พชิติ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-10.30) 715, ศ. (08.30-10.30) 423เคมอีนิทรยีพ์ื้นฐาน4022305 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.พชิติ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 736เทคโนโลยชีวีภาพในชวีติประจาํวนั4030003 A 3(3-0-6) อ.จนัทนา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวนุชนาถ พลูเกษม )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ปทัมาพร ยอดสนัต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

12

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594148509

นางสาวนุชนาถ พูลเกษม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594148510

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวบณุยาพร พรมสอาด

โปรแกรมวิชา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี5 ปี

5941-48/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 L 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) SU-505นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 E 3(2-2-5) ผศ.สุกญัญา 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-16.30) 1422จติวทิยาการสือ่สาร1050213 A 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-16.30) SU-407วถิไีทย2500102 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (14.30-17.30) 7112เคมแีละภมูปิญัญาไทย4020102 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.พชิติ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-10.30) 715, ศ. (08.30-10.30) 423เคมอีนิทรยีพ์ื้นฐาน4022305 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.พชิติ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 736เทคโนโลยชีวีภาพในชวีติประจาํวนั4030003 A 3(3-0-6) อ.จนัทนา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวบณุยาพร พรมสอาด )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ปทัมาพร ยอดสนัต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

12

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594148510

นางสาวบณุยาพร พรมสอาด

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594148512

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวภาวณีิ พูลเกษม

โปรแกรมวิชา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี5 ปี

5941-48/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 L 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) SU-505นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 E 3(2-2-5) ผศ.สุกญัญา 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-16.30) 1422จติวทิยาการสือ่สาร1050213 A 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-16.30) SU-407วถิไีทย2500102 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (14.30-17.30) 7112เคมแีละภมูปิญัญาไทย4020102 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.พชิติ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-10.30) 715, ศ. (08.30-10.30) 423เคมอีนิทรยีพ์ื้นฐาน4022305 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.พชิติ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 736เทคโนโลยชีวีภาพในชวีติประจาํวนั4030003 A 3(3-0-6) อ.จนัทนา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวภาวณีิ พลูเกษม )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ปทัมาพร ยอดสนัต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

12

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594148512

นางสาวภาวิณี พูลเกษม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594148513

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมาวาล ีแกน่คาํ

โปรแกรมวิชา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี5 ปี

5941-48/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 L 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) SU-505นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 E 3(2-2-5) ผศ.สุกญัญา 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-16.30) 1422จติวทิยาการสือ่สาร1050213 A 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-16.30) SU-407วถิไีทย2500102 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (14.30-17.30) 7112เคมแีละภมูปิญัญาไทย4020102 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.พชิติ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-10.30) 715, ศ. (08.30-10.30) 423เคมอีนิทรยีพ์ื้นฐาน4022305 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.พชิติ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 736เทคโนโลยชีวีภาพในชวีติประจาํวนั4030003 A 3(3-0-6) อ.จนัทนา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวมาวาล ีแก่นคาํ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ปทัมาพร ยอดสนัต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

12

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594148513

นางสาวมาวาล ีแกน่คาํ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594148514

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเมทนีิ เถื่อนพงษ์

โปรแกรมวิชา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี5 ปี

5941-48/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 L 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) SU-505นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 E 3(2-2-5) ผศ.สุกญัญา 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-16.30) 1422จติวทิยาการสือ่สาร1050213 A 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-16.30) SU-407วถิไีทย2500102 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (14.30-17.30) 7112เคมแีละภมูปิญัญาไทย4020102 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.พชิติ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-10.30) 715, ศ. (08.30-10.30) 423เคมอีนิทรยีพ์ื้นฐาน4022305 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.พชิติ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 736เทคโนโลยชีวีภาพในชวีติประจาํวนั4030003 A 3(3-0-6) อ.จนัทนา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวเมทนีิ เถือ่นพงษ ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ปทัมาพร ยอดสนัต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

12

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594148514

นางสาวเมทนีิ เถื่อนพงษ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594148516

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเยาวนิตย ์อรชร

โปรแกรมวิชา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี5 ปี

5941-48/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 L 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) SU-505นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 E 3(2-2-5) ผศ.สุกญัญา 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-16.30) 1422จติวทิยาการสือ่สาร1050213 A 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-16.30) SU-407วถิไีทย2500102 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (14.30-17.30) 7112เคมแีละภมูปิญัญาไทย4020102 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.พชิติ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-10.30) 715, ศ. (08.30-10.30) 423เคมอีนิทรยีพ์ื้นฐาน4022305 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.พชิติ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 736เทคโนโลยชีวีภาพในชวีติประจาํวนั4030003 A 3(3-0-6) อ.จนัทนา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวเยาวนิตย ์อรชร )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ปทัมาพร ยอดสนัต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

12

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594148516

นางสาวเยาวนิตย ์อรชร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594148517

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรตัตกิานต ์สองสี

โปรแกรมวิชา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี5 ปี

5941-48/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 L 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) SU-505นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 E 3(2-2-5) ผศ.สุกญัญา 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-16.30) 1422จติวทิยาการสือ่สาร1050213 A 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-16.30) SU-407วถิไีทย2500102 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (14.30-17.30) 7112เคมแีละภมูปิญัญาไทย4020102 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.พชิติ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-10.30) 715, ศ. (08.30-10.30) 423เคมอีนิทรยีพ์ื้นฐาน4022305 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.พชิติ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 736เทคโนโลยชีวีภาพในชวีติประจาํวนั4030003 A 3(3-0-6) อ.จนัทนา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวรตัตกิานต ์สองส ี)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ปทัมาพร ยอดสนัต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

12

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594148517

นางสาวรตัตกิานต ์สองสี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594148518

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรุง่นภา บวัพนิธ์

โปรแกรมวิชา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี5 ปี

5941-48/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 L 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) SU-505นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 E 3(2-2-5) ผศ.สุกญัญา 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-16.30) 1422จติวทิยาการสือ่สาร1050213 A 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-16.30) SU-407วถิไีทย2500102 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (14.30-17.30) 7112เคมแีละภมูปิญัญาไทย4020102 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.พชิติ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-10.30) 715, ศ. (08.30-10.30) 423เคมอีนิทรยีพ์ื้นฐาน4022305 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.พชิติ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 736เทคโนโลยชีวีภาพในชวีติประจาํวนั4030003 A 3(3-0-6) อ.จนัทนา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวรุ่งนภา บวัพนิธ ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ปทัมาพร ยอดสนัต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

12

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594148518

นางสาวรุ่งนภา บวัพนิธ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594148519

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรุง่นภา รื่นภริมย์

โปรแกรมวิชา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี5 ปี

5941-48/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 L 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) SU-505นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 E 3(2-2-5) ผศ.สุกญัญา 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-16.30) 1422จติวทิยาการสือ่สาร1050213 A 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-16.30) SU-407วถิไีทย2500102 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (14.30-17.30) 7112เคมแีละภมูปิญัญาไทย4020102 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.พชิติ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-10.30) 715, ศ. (08.30-10.30) 423เคมอีนิทรยีพ์ื้นฐาน4022305 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.พชิติ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 736เทคโนโลยชีวีภาพในชวีติประจาํวนั4030003 A 3(3-0-6) อ.จนัทนา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวรุ่งนภา รื่นภริมย ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ปทัมาพร ยอดสนัต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

12

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594148519

นางสาวรุ่งนภา รื่นภริมย์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594148520

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรวิรรณ ออ่นลาํเนา

โปรแกรมวิชา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี5 ปี

5941-48/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 L 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) SU-505นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 E 3(2-2-5) ผศ.สุกญัญา 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-16.30) 1422จติวทิยาการสือ่สาร1050213 A 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-16.30) SU-407วถิไีทย2500102 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (14.30-17.30) 7112เคมแีละภมูปิญัญาไทย4020102 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.พชิติ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-10.30) 715, ศ. (08.30-10.30) 423เคมอีนิทรยีพ์ื้นฐาน4022305 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.พชิติ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 736เทคโนโลยชีวีภาพในชวีติประจาํวนั4030003 A 3(3-0-6) อ.จนัทนา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวศิรวิรรณ อ่อนลาํเนา )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ปทัมาพร ยอดสนัต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

12

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594148520

นางสาวศิรวิรรณ ออ่นลาํเนา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594148521

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสริยิากร โนนชยั

โปรแกรมวิชา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี5 ปี

5941-48/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 L 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) SU-505นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 E 3(2-2-5) ผศ.สุกญัญา 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-16.30) 1422จติวทิยาการสือ่สาร1050213 A 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-16.30) SU-407วถิไีทย2500102 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (14.30-17.30) 7112เคมแีละภมูปิญัญาไทย4020102 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.พชิติ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-10.30) 715, ศ. (08.30-10.30) 423เคมอีนิทรยีพ์ื้นฐาน4022305 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.พชิติ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 736เทคโนโลยชีวีภาพในชวีติประจาํวนั4030003 A 3(3-0-6) อ.จนัทนา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสริยิากร โนนชยั )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ปทัมาพร ยอดสนัต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

12

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594148521

นางสาวสริยิากร โนนชยั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594148523

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสภุารตัน ์สนิทวี

โปรแกรมวิชา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี5 ปี

5941-48/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 L 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) SU-505นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 E 3(2-2-5) ผศ.สุกญัญา 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-16.30) 1422จติวทิยาการสือ่สาร1050213 A 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-16.30) SU-407วถิไีทย2500102 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (14.30-17.30) 7112เคมแีละภมูปิญัญาไทย4020102 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.พชิติ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-10.30) 715, ศ. (08.30-10.30) 423เคมอีนิทรยีพ์ื้นฐาน4022305 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.พชิติ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 736เทคโนโลยชีวีภาพในชวีติประจาํวนั4030003 A 3(3-0-6) อ.จนัทนา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุภารตัน ์สนิทว ี)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ปทัมาพร ยอดสนัต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

12

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594148523

นางสาวสภุารตัน์ สนิทวี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594148524

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสรุรีตัน ์ศรอีรา่ม

โปรแกรมวิชา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี5 ปี

5941-48/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 L 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) SU-505นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 E 3(2-2-5) ผศ.สุกญัญา 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-16.30) 1422จติวทิยาการสือ่สาร1050213 A 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-16.30) SU-407วถิไีทย2500102 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (14.30-17.30) 7112เคมแีละภมูปิญัญาไทย4020102 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.พชิติ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-10.30) 715, ศ. (08.30-10.30) 423เคมอีนิทรยีพ์ื้นฐาน4022305 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.พชิติ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 736เทคโนโลยชีวีภาพในชวีติประจาํวนั4030003 A 3(3-0-6) อ.จนัทนา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุรรีตัน ์ศรอีร่าม )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ปทัมาพร ยอดสนัต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

12

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594148524

นางสาวสรุรีตัน์ ศรอีร่าม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594148525

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเสาวนีย ์จุมพล

โปรแกรมวิชา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี5 ปี

5941-48/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 L 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) SU-505นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 E 3(2-2-5) ผศ.สุกญัญา 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-16.30) 1422จติวทิยาการสือ่สาร1050213 A 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-16.30) SU-407วถิไีทย2500102 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (14.30-17.30) 7112เคมแีละภมูปิญัญาไทย4020102 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.พชิติ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-10.30) 715, ศ. (08.30-10.30) 423เคมอีนิทรยีพ์ื้นฐาน4022305 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.พชิติ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 736เทคโนโลยชีวีภาพในชวีติประจาํวนั4030003 A 3(3-0-6) อ.จนัทนา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวเสาวนีย ์จมุพล )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ปทัมาพร ยอดสนัต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

12

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594148525

นางสาวเสาวนีย ์จุมพล

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594148526

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวองิธิอร ฤกษง์าม

โปรแกรมวิชา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี5 ปี

5941-48/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 L 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) SU-505นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 E 3(2-2-5) ผศ.สุกญัญา 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-16.30) 1422จติวทิยาการสือ่สาร1050213 A 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-16.30) SU-407วถิไีทย2500102 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (14.30-17.30) 7112เคมแีละภมูปิญัญาไทย4020102 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.พชิติ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-10.30) 715, ศ. (08.30-10.30) 423เคมอีนิทรยีพ์ื้นฐาน4022305 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.พชิติ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 736เทคโนโลยชีวีภาพในชวีติประจาํวนั4030003 A 3(3-0-6) อ.จนัทนา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวองิธอิร ฤกษง์าม )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ปทัมาพร ยอดสนัต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

12

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594148526

นางสาวองิธิอร ฤกษง์าม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594148527

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายฐาปกรณ์ นามยงั

โปรแกรมวิชา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี5 ปี

5941-48/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 L 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) SU-505นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 E 3(2-2-5) ผศ.สุกญัญา 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-16.30) 1422จติวทิยาการสือ่สาร1050213 A 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-16.30) SU-407วถิไีทย2500102 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (14.30-17.30) 7112เคมแีละภมูปิญัญาไทย4020102 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.พชิติ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-10.30) 715, ศ. (08.30-10.30) 423เคมอีนิทรยีพ์ื้นฐาน4022305 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.พชิติ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 736เทคโนโลยชีวีภาพในชวีติประจาํวนั4030003 A 3(3-0-6) อ.จนัทนา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายฐาปกรณ ์นามยงั )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ปทัมาพร ยอดสนัต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

12

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594148527

นายฐาปกรณ์ นามยงั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594148528

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐวฒัน ์กลุวเิศษ

โปรแกรมวิชา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี5 ปี

5941-48/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 L 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) SU-505นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 E 3(2-2-5) ผศ.สุกญัญา 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-16.30) 1422จติวทิยาการสือ่สาร1050213 A 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-16.30) SU-407วถิไีทย2500102 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (14.30-17.30) 7112เคมแีละภมูปิญัญาไทย4020102 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.พชิติ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-10.30) 715, ศ. (08.30-10.30) 423เคมอีนิทรยีพ์ื้นฐาน4022305 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.พชิติ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 736เทคโนโลยชีวีภาพในชวีติประจาํวนั4030003 A 3(3-0-6) อ.จนัทนา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายณฐัวฒัน ์กลุวเิศษ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ปทัมาพร ยอดสนัต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

12

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594148528

นายณัฐวฒัน์ กลุวิเศษ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594148529

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายนนัทวฒัน ์ปิยะวาส

โปรแกรมวิชา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี5 ปี

5941-48/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 L 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) SU-505นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 E 3(2-2-5) ผศ.สุกญัญา 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-16.30) 1422จติวทิยาการสือ่สาร1050213 A 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-16.30) SU-407วถิไีทย2500102 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (14.30-17.30) 7112เคมแีละภมูปิญัญาไทย4020102 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.พชิติ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-10.30) 715, ศ. (08.30-10.30) 423เคมอีนิทรยีพ์ื้นฐาน4022305 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.พชิติ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 736เทคโนโลยชีวีภาพในชวีติประจาํวนั4030003 A 3(3-0-6) อ.จนัทนา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายนนัทวฒัน ์ปิยะวาส )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ปทัมาพร ยอดสนัต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

12

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594148529

นายนนัทวฒัน์ ปิยะวาส

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594148530

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายศิรณัิฐกลุ พนัเช้ือ

โปรแกรมวิชา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี5 ปี

5941-48/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 L 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) SU-505นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 E 3(2-2-5) ผศ.สุกญัญา 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-16.30) 1422จติวทิยาการสือ่สาร1050213 A 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-16.30) SU-407วถิไีทย2500102 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (14.30-17.30) 7112เคมแีละภมูปิญัญาไทย4020102 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.พชิติ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-10.30) 715, ศ. (08.30-10.30) 423เคมอีนิทรยีพ์ื้นฐาน4022305 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.พชิติ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 736เทคโนโลยชีวีภาพในชวีติประจาํวนั4030003 A 3(3-0-6) อ.จนัทนา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายศิรณิฐักลุ พนัเชื้อ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ปทัมาพร ยอดสนัต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

12

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594148530

นายศิรณัิฐกลุ พนัเช้ือ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594148531

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายศภุกร แกว้นาโพธ์ิ

โปรแกรมวิชา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี5 ปี

5941-48/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 L 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) SU-505นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 E 3(2-2-5) ผศ.สุกญัญา 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-16.30) 1422จติวทิยาการสือ่สาร1050213 A 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-16.30) SU-407วถิไีทย2500102 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (14.30-17.30) 7112เคมแีละภมูปิญัญาไทย4020102 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.พชิติ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-10.30) 715, ศ. (08.30-10.30) 423เคมอีนิทรยีพ์ื้นฐาน4022305 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.พชิติ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 736เทคโนโลยชีวีภาพในชวีติประจาํวนั4030003 A 3(3-0-6) อ.จนัทนา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายศุภกร แกว้นาโพธิ์ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ปทัมาพร ยอดสนัต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

12

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594148531

นายศภุกร แกว้นาโพธิ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594148532

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายสามารถ บตุรรตัน์

โปรแกรมวิชา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีปรญิญาตร ี5 ปี

5941-48/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 L 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) SU-505นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางก1033301 E 3(2-2-5) ผศ.สุกญัญา 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-16.30) 1422จติวทิยาการสือ่สาร1050213 A 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-16.30) SU-407วถิไีทย2500102 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (14.30-17.30) 7112เคมแีละภมูปิญัญาไทย4020102 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.พชิติ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-10.30) 715, ศ. (08.30-10.30) 423เคมอีนิทรยีพ์ื้นฐาน4022305 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.พชิติ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 736เทคโนโลยชีวีภาพในชวีติประจาํวนั4030003 A 3(3-0-6) อ.จนัทนา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายสามารถ บตุรรตัน ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ปทัมาพร ยอดสนัต ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

12

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594148532

นายสามารถ บตุรรตัน์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594149501

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกนกกาญจน ์ดีฉํา่

โปรแกรมวิชา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-49/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 M 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 1422จติวทิยาการสือ่สาร1050213 B 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) SU-503เพชรบรุศึีกษา2500105 B 3(3-0-6) อ.ฐติมิา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1834การเป็นผูป้ระกอบการเบื้องตน้3560101 A 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-16.30) 736, จ. (14.30-16.30) 736พนัธุศาสตร์4032107 A 3(2-3-4) อ.จนัทนา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 432แคลคูลสั 24042402 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกนกกาญจน ์ดฉีํา่ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ญาณพฒัน ์พรมประสทิธิ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

12

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594149501

นางสาวกนกกาญจน์ ดีฉํา่

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594149503

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกฤตมิา โชตมิิตร

โปรแกรมวิชา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-49/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 M 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 1422จติวทิยาการสือ่สาร1050213 B 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) SU-503เพชรบรุศึีกษา2500105 B 3(3-0-6) อ.ฐติมิา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1834การเป็นผูป้ระกอบการเบื้องตน้3560101 A 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-16.30) 736, จ. (14.30-16.30) 736พนัธุศาสตร์4032107 A 3(2-3-4) อ.จนัทนา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 432แคลคูลสั 24042402 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกฤตมิา โชตมิติร )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ญาณพฒัน ์พรมประสทิธิ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

12

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594149503

นางสาวกฤตมิา โชตมิิตร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594149504

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกณัฐมณี คงทอง

โปรแกรมวิชา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-49/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 M 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 1422จติวทิยาการสือ่สาร1050213 B 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 125ความเป็นพลเมอืง2500103 B 3(3-0-6) อ.ประสทิธิ์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1834การเป็นผูป้ระกอบการเบื้องตน้3560101 A 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-16.30) 736, จ. (14.30-16.30) 736พนัธุศาสตร์4032107 A 3(2-3-4) อ.จนัทนา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 432แคลคูลสั 24042402 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกณัฐมณี คงทอง )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ญาณพฒัน ์พรมประสทิธิ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

12

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594149504

นางสาวกณัฐมณี คงทอง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594149505

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวขวญัรตัน ์หาญณรงค์

โปรแกรมวิชา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-49/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 M 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 1422จติวทิยาการสือ่สาร1050213 B 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 125ความเป็นพลเมอืง2500103 B 3(3-0-6) อ.ประสทิธิ์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1834การเป็นผูป้ระกอบการเบื้องตน้3560101 A 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-16.30) 736, จ. (14.30-16.30) 736พนัธุศาสตร์4032107 A 3(2-3-4) อ.จนัทนา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 432แคลคูลสั 24042402 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวขวญัรตัน ์หาญณรงค ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ญาณพฒัน ์พรมประสทิธิ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

12

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594149505

นางสาวขวญัรตัน์ หาญณรงค์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594149506

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจวีนนัท ์วรบญุ

โปรแกรมวิชา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-49/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) SU-405การพฒันาหลกัสูตร1022201 O 3(2-2-5) อ. ดร.ณฐักานต์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) SU-407ภาษาและวฒันธรรม1022202 A 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 1422จติวทิยาการสือ่สาร1050213 B 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) SU-503เพชรบรุศึีกษา2500105 B 3(3-0-6) อ.ฐติมิา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-16.30) 736, จ. (14.30-16.30) 736พนัธุศาสตร์4032107 A 3(2-3-4) อ.จนัทนา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวจวีนนัท ์วรบญุ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ญาณพฒัน ์พรมประสทิธิ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 6

*

*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594149506

นางสาวจวีนนัท ์วรบญุ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594149507

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจุไรรตัน ์ขําขม

โปรแกรมวิชา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-49/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 5 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) SU-407ภาษาและวฒันธรรม1022202 A 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 1422จติวทิยาการสือ่สาร1050213 B 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) SU-503เพชรบรุศึีกษา2500105 B 3(3-0-6) อ.ฐติมิา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-16.30) 736, จ. (14.30-16.30) 736พนัธุศาสตร์4032107 A 3(2-3-4) อ.จนัทนา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 432แคลคูลสั 24042402 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวจไุรรตัน ์ขาํขม )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ญาณพฒัน ์พรมประสทิธิ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 9

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594149507

นางสาวจุไรรตัน์ ขําขม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594149508

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐรกิา ทุ่มทวน(ทนุ)

โปรแกรมวิชา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-49/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 M 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 1422จติวทิยาการสือ่สาร1050213 B 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 125ความเป็นพลเมอืง2500103 B 3(3-0-6) อ.ประสทิธิ์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1834การเป็นผูป้ระกอบการเบื้องตน้3560101 A 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-16.30) 736, จ. (14.30-16.30) 736พนัธุศาสตร์4032107 A 3(2-3-4) อ.จนัทนา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 432แคลคูลสั 24042402 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวณฐัรกิา ทุ่มทวน(ทนุ) )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ญาณพฒัน ์พรมประสทิธิ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

12

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594149508

นางสาวณัฐรกิา ทุ่มทวน(ทนุ)

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594149509

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวทอฝนั ทองมี

โปรแกรมวิชา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-49/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 M 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 1422จติวทิยาการสือ่สาร1050213 B 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) SU-503เพชรบรุศึีกษา2500105 B 3(3-0-6) อ.ฐติมิา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1834การเป็นผูป้ระกอบการเบื้องตน้3560101 A 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-16.30) 736, จ. (14.30-16.30) 736พนัธุศาสตร์4032107 A 3(2-3-4) อ.จนัทนา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 441แคลคูลสั 14041401 B 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวทอฝนั ทองม ี)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ญาณพฒัน ์พรมประสทิธิ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

12

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594149509

นางสาวทอฝนั ทองมี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594149510

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธญัฎา พานิชกลุ

โปรแกรมวิชา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-49/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 M 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 1422จติวทิยาการสือ่สาร1050213 B 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 125ความเป็นพลเมอืง2500103 B 3(3-0-6) อ.ประสทิธิ์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1834การเป็นผูป้ระกอบการเบื้องตน้3560101 A 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-16.30) 736, จ. (14.30-16.30) 736พนัธุศาสตร์4032107 A 3(2-3-4) อ.จนัทนา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 432แคลคูลสั 24042402 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวธญัฎา พานิชกลุ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ญาณพฒัน ์พรมประสทิธิ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

12

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594149510

นางสาวธญัฎา พานิชกลุ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594149511

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธนัยช์นก ชาวตวนัตก

โปรแกรมวิชา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-49/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 M 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 1422จติวทิยาการสือ่สาร1050213 B 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1834การเป็นผูป้ระกอบการเบื้องตน้3560101 A 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-16.30) 736, จ. (14.30-16.30) 736พนัธุศาสตร์4032107 A 3(2-3-4) อ.จนัทนา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-16.30) 7111แคลคูลสั 14041401 C 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวธนัยช์นก ชาวตวนัตก )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ญาณพฒัน ์พรมประสทิธิ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

 9

*

*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594149511

นางสาวธนัยช์นก ชาวตวนัตก

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594149513

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนรษิรา หอมจรงิ

โปรแกรมวิชา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-49/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 M 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 1422จติวทิยาการสือ่สาร1050213 B 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) SU-503เพชรบรุศึีกษา2500105 B 3(3-0-6) อ.ฐติมิา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1834การเป็นผูป้ระกอบการเบื้องตน้3560101 A 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-16.30) 736, จ. (14.30-16.30) 736พนัธุศาสตร์4032107 A 3(2-3-4) อ.จนัทนา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 441แคลคูลสั 14041401 B 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวนรษิรา หอมจรงิ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ญาณพฒัน ์พรมประสทิธิ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

12

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594149513

นางสาวนรษิรา หอมจรงิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594149515

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพรทภิา วงคด์าํเนิน

โปรแกรมวิชา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-49/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) SU-405การพฒันาหลกัสูตร1022201 N 3(2-2-5) อ. ดร.ณฐักานต์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) SU-407ภาษาและวฒันธรรม1022202 A 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 1422จติวทิยาการสือ่สาร1050213 B 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (14.30-17.30) 1431ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 F 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-10.30) 715เคมอีนิทรยีพ์ื้นฐาน4022305 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.พชิติ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-16.30) 736, จ. (14.30-16.30) 736พนัธุศาสตร์4032107 A 3(2-3-4) อ.จนัทนา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 432แคลคูลสั 24042402 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวพรทภิา วงคด์าํเนิน )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ญาณพฒัน ์พรมประสทิธิ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594149515

นางสาวพรทภิา วงคด์าํเนิน

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594149516

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมลัลกิา จอดนอก

โปรแกรมวิชา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-49/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) SU-405การพฒันาหลกัสูตร1022201 N 3(2-2-5) อ. ดร.ณฐักานต์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) SU-407ภาษาและวฒันธรรม1022202 A 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 1422จติวทิยาการสือ่สาร1050213 B 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) SU-503เพชรบรุศึีกษา2500105 B 3(3-0-6) อ.ฐติมิา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-16.30) 736, จ. (14.30-16.30) 736พนัธุศาสตร์4032107 A 3(2-3-4) อ.จนัทนา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 432แคลคูลสั 24042402 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวมลัลกิา จอดนอก )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ญาณพฒัน ์พรมประสทิธิ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 9

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594149516

นางสาวมลัลกิา จอดนอก

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594149518

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเรวดี อนิทรน์อ้ย

โปรแกรมวิชา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-49/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 M 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 1422จติวทิยาการสือ่สาร1050213 B 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) SU-503เพชรบรุศึีกษา2500105 B 3(3-0-6) อ.ฐติมิา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1834การเป็นผูป้ระกอบการเบื้องตน้3560101 A 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-16.30) 736, จ. (14.30-16.30) 736พนัธุศาสตร์4032107 A 3(2-3-4) อ.จนัทนา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 432แคลคูลสั 24042402 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวเรวด ีอนิทรน์อ้ย )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ญาณพฒัน ์พรมประสทิธิ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

12

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594149518

นางสาวเรวดี อนิทรน์อ้ย

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594149519

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศศิธร รอดสวสัด์ิ

โปรแกรมวิชา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-49/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 5 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) SU-407ภาษาและวฒันธรรม1022202 A 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 1422จติวทิยาการสือ่สาร1050213 B 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) SU-503เพชรบรุศึีกษา2500105 B 3(3-0-6) อ.ฐติมิา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-16.30) 736, จ. (14.30-16.30) 736พนัธุศาสตร์4032107 A 3(2-3-4) อ.จนัทนา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 441แคลคูลสั 14041401 B 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวศศิธร รอดสวสัดิ์ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ญาณพฒัน ์พรมประสทิธิ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 9

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594149519

นางสาวศศิธร รอดสวสัด์ิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594149520

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศภุรดา ทบัทมิสวุรรณ

โปรแกรมวิชา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-49/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 M 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 1422จติวทิยาการสือ่สาร1050213 B 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1834การเป็นผูป้ระกอบการเบื้องตน้3560101 A 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-16.30) 736, จ. (14.30-16.30) 736พนัธุศาสตร์4032107 A 3(2-3-4) อ.จนัทนา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 432แคลคูลสั 24042402 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) SU-503เกษตรในชวีติประจาํวนั5000101 A 3(2-2-5) อ. ดร.ชมดาว 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวศุภรดา ทบัทมิสุวรรณ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ญาณพฒัน ์พรมประสทิธิ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 9

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594149520

นางสาวศภุรดา ทบัทมิสวุรรณ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594149521

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสกาวเดือน บญุเหลอื

โปรแกรมวิชา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-49/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 M 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 1422จติวทิยาการสือ่สาร1050213 B 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) SU-503เพชรบรุศึีกษา2500105 B 3(3-0-6) อ.ฐติมิา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1834การเป็นผูป้ระกอบการเบื้องตน้3560101 A 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-16.30) 736, จ. (14.30-16.30) 736พนัธุศาสตร์4032107 A 3(2-3-4) อ.จนัทนา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 432แคลคูลสั 24042402 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสกาวเดอืน บญุเหลอื )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ญาณพฒัน ์พรมประสทิธิ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

12

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594149521

นางสาวสกาวเดือน บญุเหลอื

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594149522

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสลกัจติร ์ช่วยสงเคราะห ์

โปรแกรมวิชา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-49/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 M 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 1422จติวทิยาการสือ่สาร1050213 B 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) SU-503เพชรบรุศึีกษา2500105 B 3(3-0-6) อ.ฐติมิา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1834การเป็นผูป้ระกอบการเบื้องตน้3560101 A 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-16.30) 736, จ. (14.30-16.30) 736พนัธุศาสตร์4032107 A 3(2-3-4) อ.จนัทนา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 432แคลคูลสั 24042402 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสลกัจติร ์ช่วยสงเคราะห ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ญาณพฒัน ์พรมประสทิธิ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

12

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594149522

นางสาวสลกัจติร ์ช่วยสงเคราะห์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594149523

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสนิุสา สนิประเสรฐิ

โปรแกรมวิชา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-49/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 M 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 1422จติวทิยาการสือ่สาร1050213 B 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) SU-503เพชรบรุศึีกษา2500105 B 3(3-0-6) อ.ฐติมิา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1834การเป็นผูป้ระกอบการเบื้องตน้3560101 A 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-16.30) 736, จ. (14.30-16.30) 736พนัธุศาสตร์4032107 A 3(2-3-4) อ.จนัทนา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 441แคลคูลสั 14041401 B 3(3-0-6) อ.อสิราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุนิสา สนิประเสรฐิ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ญาณพฒัน ์พรมประสทิธิ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

12

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594149523

นางสาวสนิุสา สนิประเสรฐิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594149524

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวโสภติา เนียมศร(ีทนุ)

โปรแกรมวิชา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-49/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 M 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 1422จติวทิยาการสือ่สาร1050213 B 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) SU-503เพชรบรุศึีกษา2500105 B 3(3-0-6) อ.ฐติมิา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1834การเป็นผูป้ระกอบการเบื้องตน้3560101 A 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-16.30) 736, จ. (14.30-16.30) 736พนัธุศาสตร์4032107 A 3(2-3-4) อ.จนัทนา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 432แคลคูลสั 24042402 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวโสภติา เนียมศร(ีทนุ) )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ญาณพฒัน ์พรมประสทิธิ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

12

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594149524

นางสาวโสภติา เนียมศร(ีทนุ)

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594149525

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอภญิญา บญุแกว้

โปรแกรมวิชา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-49/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) SU-405การพฒันาหลกัสูตร1022201 N 3(2-2-5) อ. ดร.ณฐักานต์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) SU-407ภาษาและวฒันธรรม1022202 A 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 1422จติวทิยาการสือ่สาร1050213 B 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) SU-503เพชรบรุศึีกษา2500105 B 3(3-0-6) อ.ฐติมิา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-16.30) 736, จ. (14.30-16.30) 736พนัธุศาสตร์4032107 A 3(2-3-4) อ.จนัทนา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 432แคลคูลสั 24042402 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอภญิญา บญุแกว้ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ญาณพฒัน ์พรมประสทิธิ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 9

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594149525

นางสาวอภญิญา บญุแกว้

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594149526

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอจัฉราพรรณ ยวงพานิช

โปรแกรมวิชา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-49/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) SU-405การพฒันาหลกัสูตร1022201 N 3(2-2-5) อ. ดร.ณฐักานต์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) SU-407ภาษาและวฒันธรรม1022202 A 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 1422จติวทิยาการสือ่สาร1050213 B 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) SU-503เพชรบรุศึีกษา2500105 B 3(3-0-6) อ.ฐติมิา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-10.30) 715เคมอีนิทรยีพ์ื้นฐาน4022305 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.พชิติ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-16.30) 736, จ. (14.30-16.30) 736พนัธุศาสตร์4032107 A 3(2-3-4) อ.จนัทนา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 432แคลคูลสั 24042402 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอจัฉราพรรณ ยวงพานิช )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ญาณพฒัน ์พรมประสทิธิ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594149526

นางสาวอจัฉราพรรณ ยวงพานิช

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594149527

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอารรีตัน ์ชูช่ืน

โปรแกรมวิชา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-49/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 M 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 1422จติวทิยาการสือ่สาร1050213 B 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) SU-503เพชรบรุศึีกษา2500105 B 3(3-0-6) อ.ฐติมิา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1834การเป็นผูป้ระกอบการเบื้องตน้3560101 A 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-16.30) 736, จ. (14.30-16.30) 736พนัธุศาสตร์4032107 A 3(2-3-4) อ.จนัทนา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 432แคลคูลสั 24042402 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอารรีตัน ์ชูชื่น )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ญาณพฒัน ์พรมประสทิธิ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

12

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594149527

นางสาวอารรีตัน์ ชูช่ืน

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594149529

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายฐาปกรณ์ เสอืผู ้

โปรแกรมวิชา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-49/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 5 3(2-2-5) อ.พชีาณิกา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) SU-407ภาษาและวฒันธรรม1022202 A 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 1422จติวทิยาการสือ่สาร1050213 B 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) SU-503เพชรบรุศึีกษา2500105 B 3(3-0-6) อ.ฐติมิา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-10.30) 715เคมอีนิทรยีพ์ื้นฐาน4022305 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.พชิติ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-16.30) 736, จ. (14.30-16.30) 736พนัธุศาสตร์4032107 A 3(2-3-4) อ.จนัทนา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 432แคลคูลสั 24042402 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายฐาปกรณ ์เสอืผู ้)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ญาณพฒัน ์พรมประสทิธิ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594149529

นายฐาปกรณ์ เสอืผู ้

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594149530

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายมนสั มารชยั

โปรแกรมวิชา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-49/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 M 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 1422จติวทิยาการสือ่สาร1050213 B 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) SU-503เพชรบรุศึีกษา2500105 B 3(3-0-6) อ.ฐติมิา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1834การเป็นผูป้ระกอบการเบื้องตน้3560101 A 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-16.30) 736, จ. (14.30-16.30) 736พนัธุศาสตร์4032107 A 3(2-3-4) อ.จนัทนา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 432แคลคูลสั 24042402 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายมนสั มารชยั )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ญาณพฒัน ์พรมประสทิธิ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

12

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594149530

นายมนสั มารชยั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594149531

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายอรยิะ เมืองงาม(ทนุ)

โปรแกรมวิชา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-49/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 M 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 1422จติวทิยาการสือ่สาร1050213 B 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) SU-503เพชรบรุศึีกษา2500105 B 3(3-0-6) อ.ฐติมิา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1834การเป็นผูป้ระกอบการเบื้องตน้3560101 A 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-16.30) 736, จ. (14.30-16.30) 736พนัธุศาสตร์4032107 A 3(2-3-4) อ.จนัทนา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 432แคลคูลสั 24042402 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายอรยิะ เมอืงงาม(ทนุ) )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ญาณพฒัน ์พรมประสทิธิ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

12

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594149531

นายอรยิะ เมืองงาม(ทนุ)

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594149532

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชนนิกานต ์แตงพลบั

โปรแกรมวิชา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-49/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 M 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 1422จติวทิยาการสือ่สาร1050213 B 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) SU-503เพชรบรุศึีกษา2500105 B 3(3-0-6) อ.ฐติมิา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1834การเป็นผูป้ระกอบการเบื้องตน้3560101 A 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-16.30) 736, จ. (14.30-16.30) 736พนัธุศาสตร์4032107 A 3(2-3-4) อ.จนัทนา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 432แคลคูลสั 14041401 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวชนนิกานต ์แตงพลบั )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ญาณพฒัน ์พรมประสทิธิ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

12

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594149532

นางสาวชนนิกานต ์แตงพลบั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594149533

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมนสัพร ทองเช้ือ

โปรแกรมวิชา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-49/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (10.30-12.30) SU-404ปรชัญาการศึกษา1011102 A 2(2-0-4) อ. ดร.อภชิาติ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 M 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 1422จติวทิยาการสือ่สาร1050213 B 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) SU-503เพชรบรุศึีกษา2500105 B 3(3-0-6) อ.ฐติมิา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-16.30) 736, จ. (14.30-16.30) 736พนัธุศาสตร์4032107 A 3(2-3-4) อ.จนัทนา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) SU-503เกษตรในชวีติประจาํวนั5000101 A 3(2-2-5) อ. ดร.ชมดาว 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวมนสัพร ทองเชื้อ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ญาณพฒัน ์พรมประสทิธิ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 8

*

*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594149533

นางสาวมนสัพร ทองเช้ือ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594149534

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวทพิวรรณ สานุกรณ์

โปรแกรมวิชา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-49/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 M 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 1422จติวทิยาการสือ่สาร1050213 B 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) SU-503เพชรบรุศึีกษา2500105 B 3(3-0-6) อ.ฐติมิา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1834การเป็นผูป้ระกอบการเบื้องตน้3560101 A 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-16.30) 736, จ. (14.30-16.30) 736พนัธุศาสตร์4032107 A 3(2-3-4) อ.จนัทนา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 432แคลคูลสั 14041401 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวทพิวรรณ สานุกรณ ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ญาณพฒัน ์พรมประสทิธิ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

12

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594149534

นางสาวทพิวรรณ สานุกรณ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594149535

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปรฉิตัร เวนะ

โปรแกรมวิชา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-49/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 M 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 1422จติวทิยาการสือ่สาร1050213 B 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) SU-503เพชรบรุศึีกษา2500105 B 3(3-0-6) อ.ฐติมิา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1834การเป็นผูป้ระกอบการเบื้องตน้3560101 A 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-16.30) 736, จ. (14.30-16.30) 736พนัธุศาสตร์4032107 A 3(2-3-4) อ.จนัทนา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 432แคลคูลสั 14041401 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวปรฉิตัร เวนะ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ญาณพฒัน ์พรมประสทิธิ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

12

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594149535

นางสาวปรฉิตัร เวนะ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594149536

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพรธิดา โสสสีขุ

โปรแกรมวิชา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-49/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 M 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 1422จติวทิยาการสือ่สาร1050213 B 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) SU-503เพชรบรุศึีกษา2500105 B 3(3-0-6) อ.ฐติมิา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1834การเป็นผูป้ระกอบการเบื้องตน้3560101 A 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-16.30) 736, จ. (14.30-16.30) 736พนัธุศาสตร์4032107 A 3(2-3-4) อ.จนัทนา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 432แคลคูลสั 14041401 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวพรธดิา โสสสุีข )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ญาณพฒัน ์พรมประสทิธิ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

12

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594149536

นางสาวพรธิดา โสสสีขุ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594149537

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเหมือนฝนั ปานสมทุร

โปรแกรมวิชา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-49/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (10.30-12.30) SU-404ปรชัญาการศึกษา1011102 A 2(2-0-4) อ. ดร.อภชิาติ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 M 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 1422จติวทิยาการสือ่สาร1050213 B 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) SU-503เพชรบรุศึีกษา2500105 B 3(3-0-6) อ.ฐติมิา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-16.30) 736, จ. (14.30-16.30) 736พนัธุศาสตร์4032107 A 3(2-3-4) อ.จนัทนา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) SU-503เกษตรในชวีติประจาํวนั5000101 A 3(2-2-5) อ. ดร.ชมดาว 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวเหมอืนฝนั ปานสมทุร )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ญาณพฒัน ์พรมประสทิธิ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 8

*

*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594149537

นางสาวเหมือนฝนั ปานสมทุร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594149538

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธญัญารตัน ์จนัทรแ์ป้น

โปรแกรมวิชา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-49/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (10.30-12.30) SU-404ปรชัญาการศึกษา1011102 A 2(2-0-4) อ. ดร.อภชิาติ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 M 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 1422จติวทิยาการสือ่สาร1050213 B 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) SU-503เพชรบรุศึีกษา2500105 B 3(3-0-6) อ.ฐติมิา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-16.30) 736, จ. (14.30-16.30) 736พนัธุศาสตร์4032107 A 3(2-3-4) อ.จนัทนา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) SU-503เกษตรในชวีติประจาํวนั5000101 A 3(2-2-5) อ. ดร.ชมดาว 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวธญัญารตัน ์จนัทรแ์ป้น )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ญาณพฒัน ์พรมประสทิธิ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 8

*

*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594149538

นางสาวธญัญารตัน์ จนัทรแ์ป้น

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594149539

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมทันา รกัษาราช

โปรแกรมวิชา ชวีวทิยาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-49/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (10.30-12.30) SU-404ปรชัญาการศึกษา1011102 A 2(2-0-4) อ. ดร.อภชิาติ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 M 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 1422จติวทิยาการสือ่สาร1050213 B 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) SU-503เพชรบรุศึีกษา2500105 B 3(3-0-6) อ.ฐติมิา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-16.30) 736, จ. (14.30-16.30) 736พนัธุศาสตร์4032107 A 3(2-3-4) อ.จนัทนา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) SU-503เกษตรในชวีติประจาํวนั5000101 A 3(2-2-5) อ. ดร.ชมดาว 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวมทันา รกัษาราช )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ญาณพฒัน ์พรมประสทิธิ์ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 8

*

*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594149539

นางสาวมทันา รกัษาราช

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594150501

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกญัจนา ชูจติร(ทนุ)

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-50/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) SU-405การพฒันาหลกัสูตร1022201 N 3(2-2-5) อ. ดร.ณฐักานต์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) SU-401ภาษาไทยสาํหรบัครู1540204 D 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-15.30) 313, พฤ. (15.30-17.30) 3103การประยุกตใ์ชท้รพัยากรคอมพวิเตอรใ์น7092301 A 3(2-2-5) อ. ดร.สราวุธ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-10.30) 26201 - Com, พฤ.การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบเชงิวตัถุ7092303 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (10.30-12.30) 26405, จ. (13.30-15.30) 26201การจดัการสารสนเทศและระบบฐานขอ้มลู7093403 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.วรีะชยั 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 312, อ. (10.30-12.30) 3103การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 A 3(2-2-5) จ่าสบิเอกหญงิจฑุาภรณ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกญัจนา ชูจติร(ทนุ) )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.สราวุธ แผลงศร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 3

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594150501

นางสาวกญัจนา ชูจติร(ทนุ)

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594150502

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกญัญาณัฐ ยงยนื

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-50/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) SU-405การพฒันาหลกัสูตร1022201 O 3(2-2-5) อ. ดร.ณฐักานต์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) SU-401ภาษาไทยสาํหรบัครู1540204 E 3(3-0-6) ผศ. ดร.พวงเพญ็ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-10.30) 313, พฤ. (10.30-12.30) 3103การประยุกตใ์ชท้รพัยากรคอมพวิเตอรใ์น7092301 B 3(2-2-5) อ. ดร.สราวุธ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-15.30) 26201 - Com, พฤ.การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบเชงิวตัถุ7092303 B 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (10.30-12.30) 26405, จ. (15.30-17.30) 26201การจดัการสารสนเทศและระบบฐานขอ้มลู7093403 B 3(2-2-5) ผศ. ดร.วรีะชยั 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-15.30) 312, อ. (15.30-17.30) 3103การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 B 3(2-2-5) จ่าสบิเอกหญงิจฑุาภรณ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกญัญาณฐั ยงยนื )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.สราวุธ แผลงศร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 3

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594150502

นางสาวกญัญาณัฐ ยงยนื

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594150503

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกญัญารตัน ์วงคน์อ้ย

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-50/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) SU-405การพฒันาหลกัสูตร1022201 N 3(2-2-5) อ. ดร.ณฐักานต์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) SU-401ภาษาไทยสาํหรบัครู1540204 D 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-15.30) 313, พฤ. (15.30-17.30) 3103การประยุกตใ์ชท้รพัยากรคอมพวิเตอรใ์น7092301 A 3(2-2-5) อ. ดร.สราวุธ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-10.30) 26201 - Com, พฤ.การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบเชงิวตัถุ7092303 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (10.30-12.30) 26405, จ. (13.30-15.30) 26201การจดัการสารสนเทศและระบบฐานขอ้มลู7093403 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.วรีะชยั 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 312, อ. (10.30-12.30) 3103การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 A 3(2-2-5) จ่าสบิเอกหญงิจฑุาภรณ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกญัญารตัน ์วงคน์อ้ย )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.สราวุธ แผลงศร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 3

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594150503

นางสาวกญัญารตัน์ วงคน์อ้ย

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594150504

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจริาพร พนัธเ์สน

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-50/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) SU-405การพฒันาหลกัสูตร1022201 O 3(2-2-5) อ. ดร.ณฐักานต์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) SU-401ภาษาไทยสาํหรบัครู1540204 E 3(3-0-6) ผศ. ดร.พวงเพญ็ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-10.30) 313, พฤ. (10.30-12.30) 3103การประยุกตใ์ชท้รพัยากรคอมพวิเตอรใ์น7092301 B 3(2-2-5) อ. ดร.สราวุธ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-15.30) 26201 - Com, พฤ.การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบเชงิวตัถุ7092303 B 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (10.30-12.30) 26405, จ. (15.30-17.30) 26201การจดัการสารสนเทศและระบบฐานขอ้มลู7093403 B 3(2-2-5) ผศ. ดร.วรีะชยั 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-15.30) 312, อ. (15.30-17.30) 3103การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 B 3(2-2-5) จ่าสบิเอกหญงิจฑุาภรณ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวจริาพร พนัธเ์สน )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.สราวุธ แผลงศร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 3

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594150504

นางสาวจริาพร พนัธเ์สน

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594150505

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจุฑามาศ คงประเสรฐิ

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-50/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) SU-405การพฒันาหลกัสูตร1022201 N 3(2-2-5) อ. ดร.ณฐักานต์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1465ภาษาไทยสาํหรบัครู1540204 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.พวงเพญ็ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-16.30) 1831การเป็นผูป้ระกอบการเบื้องตน้3560101 H 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-15.30) 313, พฤ. (15.30-17.30) 3103การประยุกตใ์ชท้รพัยากรคอมพวิเตอรใ์น7092301 A 3(2-2-5) อ. ดร.สราวุธ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-10.30) 26201 - Com, พฤ.การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบเชงิวตัถุ7092303 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (10.30-12.30) 26405, จ. (13.30-15.30) 26201การจดัการสารสนเทศและระบบฐานขอ้มลู7093403 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.วรีะชยั 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 312, อ. (10.30-12.30) 3103การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 A 3(2-2-5) จ่าสบิเอกหญงิจฑุาภรณ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวจฑุามาศ คงประเสรฐิ )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.สราวุธ แผลงศร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594150505

นางสาวจุฑามาศ คงประเสรฐิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594150506

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชญานิศ รอดอนุา

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-50/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) SU-405การพฒันาหลกัสูตร1022201 O 3(2-2-5) อ. ดร.ณฐักานต์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) SU-401ภาษาไทยสาํหรบัครู1540204 E 3(3-0-6) ผศ. ดร.พวงเพญ็ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-10.30) 313, พฤ. (10.30-12.30) 3103การประยุกตใ์ชท้รพัยากรคอมพวิเตอรใ์น7092301 B 3(2-2-5) อ. ดร.สราวุธ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-15.30) 26201 - Com, พฤ.การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบเชงิวตัถุ7092303 B 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (10.30-12.30) 26405, จ. (15.30-17.30) 26201การจดัการสารสนเทศและระบบฐานขอ้มลู7093403 B 3(2-2-5) ผศ. ดร.วรีะชยั 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-15.30) 312, อ. (15.30-17.30) 3103การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 B 3(2-2-5) จ่าสบิเอกหญงิจฑุาภรณ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวชญานิศ รอดอนุา )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.สราวุธ แผลงศร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 3

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594150506

นางสาวชญานิศ รอดอนุา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594150507

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชนิกานต ์วงษด์าํเนิน

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-50/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) SU-405การพฒันาหลกัสูตร1022201 N 3(2-2-5) อ. ดร.ณฐักานต์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) SU-401ภาษาไทยสาํหรบัครู1540204 D 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-15.30) 313, พฤ. (15.30-17.30) 3103การประยุกตใ์ชท้รพัยากรคอมพวิเตอรใ์น7092301 A 3(2-2-5) อ. ดร.สราวุธ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-10.30) 26201 - Com, พฤ.การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบเชงิวตัถุ7092303 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (10.30-12.30) 26405, จ. (13.30-15.30) 26201การจดัการสารสนเทศและระบบฐานขอ้มลู7093403 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.วรีะชยั 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 312, อ. (10.30-12.30) 3103การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 A 3(2-2-5) จ่าสบิเอกหญงิจฑุาภรณ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวชนิกานต ์วงษด์าํเนิน )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.สราวุธ แผลงศร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 3

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594150507

นางสาวชนิกานต ์วงษด์าํเนิน

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594150508

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชาลนีิ เกษมสขุไพศาล

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-50/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) SU-405การพฒันาหลกัสูตร1022201 O 3(2-2-5) อ. ดร.ณฐักานต์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) SU-401ภาษาไทยสาํหรบัครู1540204 E 3(3-0-6) ผศ. ดร.พวงเพญ็ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-10.30) 313, พฤ. (10.30-12.30) 3103การประยุกตใ์ชท้รพัยากรคอมพวิเตอรใ์น7092301 B 3(2-2-5) อ. ดร.สราวุธ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-15.30) 26201 - Com, พฤ.การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบเชงิวตัถุ7092303 B 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (10.30-12.30) 26405, จ. (15.30-17.30) 26201การจดัการสารสนเทศและระบบฐานขอ้มลู7093403 B 3(2-2-5) ผศ. ดร.วรีะชยั 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-15.30) 312, อ. (15.30-17.30) 3103การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 B 3(2-2-5) จ่าสบิเอกหญงิจฑุาภรณ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวชาลนีิ เกษมสุขไพศาล )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.สราวุธ แผลงศร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 3

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594150508

นางสาวชาลนีิ เกษมสขุไพศาล

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594150509

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวฐติพิร เตมิยศ

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-50/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) SU-405การพฒันาหลกัสูตร1022201 O 3(2-2-5) อ. ดร.ณฐักานต์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) SU-401ภาษาไทยสาํหรบัครู1540204 E 3(3-0-6) ผศ. ดร.พวงเพญ็ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-10.30) 313, พฤ. (10.30-12.30) 3103การประยุกตใ์ชท้รพัยากรคอมพวิเตอรใ์น7092301 B 3(2-2-5) อ. ดร.สราวุธ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-15.30) 26201 - Com, พฤ.การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบเชงิวตัถุ7092303 B 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (10.30-12.30) 26405, จ. (15.30-17.30) 26201การจดัการสารสนเทศและระบบฐานขอ้มลู7093403 B 3(2-2-5) ผศ. ดร.วรีะชยั 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-15.30) 312, อ. (15.30-17.30) 3103การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 B 3(2-2-5) จ่าสบิเอกหญงิจฑุาภรณ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวฐติพิร เตมิยศ )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.สราวุธ แผลงศร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 3

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594150509

นางสาวฐติพิร เตมิยศ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594150510

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัชธรกิา บญุช่วย

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-50/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) SU-405การพฒันาหลกัสูตร1022201 O 3(2-2-5) อ. ดร.ณฐักานต์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) SU-401ภาษาไทยสาํหรบัครู1540204 E 3(3-0-6) ผศ. ดร.พวงเพญ็ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-10.30) 313, พฤ. (10.30-12.30) 3103การประยุกตใ์ชท้รพัยากรคอมพวิเตอรใ์น7092301 B 3(2-2-5) อ. ดร.สราวุธ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-15.30) 26201 - Com, พฤ.การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบเชงิวตัถุ7092303 B 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (10.30-12.30) 26405, จ. (15.30-17.30) 26201การจดัการสารสนเทศและระบบฐานขอ้มลู7093403 B 3(2-2-5) ผศ. ดร.วรีะชยั 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-15.30) 312, อ. (15.30-17.30) 3103การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 B 3(2-2-5) จ่าสบิเอกหญงิจฑุาภรณ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวณชัธรกิา บญุช่วย )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.สราวุธ แผลงศร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 3

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594150510

นางสาวณัชธรกิา บญุช่วย

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594150511

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธิดารตัน ์จนัทรชู์กลิ่น

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-50/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) SU-405การพฒันาหลกัสูตร1022201 N 3(2-2-5) อ. ดร.ณฐักานต์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1465ภาษาไทยสาํหรบัครู1540204 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.พวงเพญ็ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-16.30) 1831การเป็นผูป้ระกอบการเบื้องตน้3560101 H 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-15.30) 313, พฤ. (15.30-17.30) 3103การประยุกตใ์ชท้รพัยากรคอมพวิเตอรใ์น7092301 A 3(2-2-5) อ. ดร.สราวุธ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-10.30) 26201 - Com, พฤ.การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบเชงิวตัถุ7092303 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (10.30-12.30) 26405, จ. (13.30-15.30) 26201การจดัการสารสนเทศและระบบฐานขอ้มลู7093403 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.วรีะชยั 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 312, อ. (10.30-12.30) 3103การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 A 3(2-2-5) จ่าสบิเอกหญงิจฑุาภรณ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวธดิารตัน ์จนัทรชู์กลิน่ )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.สราวุธ แผลงศร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594150511

นางสาวธิดารตัน์ จนัทรชู์กลิ่น

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594150512

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนาตยา ฮ ัว่จ ัน่

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-50/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) SU-405การพฒันาหลกัสูตร1022201 N 3(2-2-5) อ. ดร.ณฐักานต์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) SU-401ภาษาไทยสาํหรบัครู1540204 D 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-15.30) 313, พฤ. (15.30-17.30) 3103การประยุกตใ์ชท้รพัยากรคอมพวิเตอรใ์น7092301 A 3(2-2-5) อ. ดร.สราวุธ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-10.30) 26201 - Com, พฤ.การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบเชงิวตัถุ7092303 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (10.30-12.30) 26405, จ. (13.30-15.30) 26201การจดัการสารสนเทศและระบบฐานขอ้มลู7093403 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.วรีะชยั 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 312, อ. (10.30-12.30) 3103การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 A 3(2-2-5) จ่าสบิเอกหญงิจฑุาภรณ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวนาตยา ฮ ัว่จ ัน่ )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.สราวุธ แผลงศร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 3

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594150512

นางสาวนาตยา ฮ ัว่จ ัน่

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594150513

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนุจร ีพุม่จติร

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-50/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) SU-405การพฒันาหลกัสูตร1022201 N 3(2-2-5) อ. ดร.ณฐักานต์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) SU-401ภาษาไทยสาํหรบัครู1540204 D 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-15.30) 313, พฤ. (15.30-17.30) 3103การประยุกตใ์ชท้รพัยากรคอมพวิเตอรใ์น7092301 A 3(2-2-5) อ. ดร.สราวุธ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-10.30) 26201 - Com, พฤ.การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบเชงิวตัถุ7092303 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (10.30-12.30) 26405, จ. (13.30-15.30) 26201การจดัการสารสนเทศและระบบฐานขอ้มลู7093403 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.วรีะชยั 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 312, อ. (10.30-12.30) 3103การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 A 3(2-2-5) จ่าสบิเอกหญงิจฑุาภรณ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวนุจร ีพุม่จติร )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.สราวุธ แผลงศร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 3

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594150513

นางสาวนุจร ีพุม่จติร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594150514

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนุสบา พรหมพชิยั

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-50/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) SU-405การพฒันาหลกัสูตร1022201 N 3(2-2-5) อ. ดร.ณฐักานต์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) SU-401ภาษาไทยสาํหรบัครู1540204 D 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-15.30) 313, พฤ. (15.30-17.30) 3103การประยุกตใ์ชท้รพัยากรคอมพวิเตอรใ์น7092301 A 3(2-2-5) อ. ดร.สราวุธ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-10.30) 26201 - Com, พฤ.การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบเชงิวตัถุ7092303 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (10.30-12.30) 26405, จ. (13.30-15.30) 26201การจดัการสารสนเทศและระบบฐานขอ้มลู7093403 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.วรีะชยั 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 312, อ. (10.30-12.30) 3103การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 A 3(2-2-5) จ่าสบิเอกหญงิจฑุาภรณ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวนุสบา พรหมพชิยั )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.สราวุธ แผลงศร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 3

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594150514

นางสาวนุสบา พรหมพชิยั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594150515

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเบญจมาศ สขุพลาย

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-50/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) SU-405การพฒันาหลกัสูตร1022201 O 3(2-2-5) อ. ดร.ณฐักานต์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) SU-401ภาษาไทยสาํหรบัครู1540204 E 3(3-0-6) ผศ. ดร.พวงเพญ็ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-10.30) 313, พฤ. (10.30-12.30) 3103การประยุกตใ์ชท้รพัยากรคอมพวิเตอรใ์น7092301 B 3(2-2-5) อ. ดร.สราวุธ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-15.30) 26201 - Com, พฤ.การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบเชงิวตัถุ7092303 B 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (10.30-12.30) 26405, จ. (15.30-17.30) 26201การจดัการสารสนเทศและระบบฐานขอ้มลู7093403 B 3(2-2-5) ผศ. ดร.วรีะชยั 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-15.30) 312, อ. (15.30-17.30) 3103การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 B 3(2-2-5) จ่าสบิเอกหญงิจฑุาภรณ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวเบญจมาศ สุขพลาย )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.สราวุธ แผลงศร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 3

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594150515

นางสาวเบญจมาศ สขุพลาย

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594150516

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปณัฏฐา มุ่งดี

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-50/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) SU-405การพฒันาหลกัสูตร1022201 O 3(2-2-5) อ. ดร.ณฐักานต์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) SU-401ภาษาไทยสาํหรบัครู1540204 E 3(3-0-6) ผศ. ดร.พวงเพญ็ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-10.30) 313, พฤ. (10.30-12.30) 3103การประยุกตใ์ชท้รพัยากรคอมพวิเตอรใ์น7092301 B 3(2-2-5) อ. ดร.สราวุธ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-15.30) 26201 - Com, พฤ.การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบเชงิวตัถุ7092303 B 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (10.30-12.30) 26405, จ. (15.30-17.30) 26201การจดัการสารสนเทศและระบบฐานขอ้มลู7093403 B 3(2-2-5) ผศ. ดร.วรีะชยั 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-15.30) 312, อ. (15.30-17.30) 3103การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 B 3(2-2-5) จ่าสบิเอกหญงิจฑุาภรณ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวปณฏัฐา มุง่ด ี)

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.สราวุธ แผลงศร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 3

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594150516

นางสาวปณัฏฐา มุ่งดี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594150517

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพรธิดา เกตศิุริ

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-50/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) SU-405การพฒันาหลกัสูตร1022201 N 3(2-2-5) อ. ดร.ณฐักานต์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) SU-401ภาษาไทยสาํหรบัครู1540204 D 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-15.30) 313, พฤ. (15.30-17.30) 3103การประยุกตใ์ชท้รพัยากรคอมพวิเตอรใ์น7092301 A 3(2-2-5) อ. ดร.สราวุธ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-10.30) 26201 - Com, พฤ.การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบเชงิวตัถุ7092303 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (10.30-12.30) 26405, จ. (13.30-15.30) 26201การจดัการสารสนเทศและระบบฐานขอ้มลู7093403 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.วรีะชยั 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 312, อ. (10.30-12.30) 3103การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 A 3(2-2-5) จ่าสบิเอกหญงิจฑุาภรณ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวพรธดิา เกตศิุร ิ)

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.สราวุธ แผลงศร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 3

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594150517

นางสาวพรธิดา เกตศิุริ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594150518

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวภทัรสฎุา ศกัด์ิศรจีนัทร ์

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-50/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) SU-405การพฒันาหลกัสูตร1022201 O 3(2-2-5) อ. ดร.ณฐักานต์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) SU-401ภาษาไทยสาํหรบัครู1540204 E 3(3-0-6) ผศ. ดร.พวงเพญ็ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-10.30) 313, พฤ. (10.30-12.30) 3103การประยุกตใ์ชท้รพัยากรคอมพวิเตอรใ์น7092301 B 3(2-2-5) อ. ดร.สราวุธ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-15.30) 26201 - Com, พฤ.การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบเชงิวตัถุ7092303 B 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (10.30-12.30) 26405, จ. (15.30-17.30) 26201การจดัการสารสนเทศและระบบฐานขอ้มลู7093403 B 3(2-2-5) ผศ. ดร.วรีะชยั 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-15.30) 312, อ. (15.30-17.30) 3103การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 B 3(2-2-5) จ่าสบิเอกหญงิจฑุาภรณ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวภทัรสุฎา ศกัดิ์ศรจีนัทร ์)

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.สราวุธ แผลงศร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 3

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594150518

นางสาวภทัรสฎุา ศกัด์ิศรจีนัทร ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594150519

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรชัดาภรณ์ รอดชูแสง

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-50/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-11.30) 932ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร1540201 C 3(3-0-6) อ.ศิวาพร 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 F 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-15.30) 313, พฤ. (15.30-17.30) 3103การประยุกตใ์ชท้รพัยากรคอมพวิเตอรใ์น7092301 A 3(2-2-5) อ. ดร.สราวุธ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-10.30) 26201 - Com, พฤ.การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบเชงิวตัถุ7092303 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 312, อ. (10.30-12.30) 3103การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 A 3(2-2-5) จ่าสบิเอกหญงิจฑุาภรณ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวรชัดาภรณ ์รอดชูแสง )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.สราวุธ แผลงศร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 6

*

*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594150519

นางสาวรชัดาภรณ์ รอดชูแสง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594150523

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอธิตา เงนิยวง

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-50/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) SU-405การพฒันาหลกัสูตร1022201 N 3(2-2-5) อ. ดร.ณฐักานต์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) SU-401ภาษาไทยสาํหรบัครู1540204 D 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-15.30) 313, พฤ. (15.30-17.30) 3103การประยุกตใ์ชท้รพัยากรคอมพวิเตอรใ์น7092301 A 3(2-2-5) อ. ดร.สราวุธ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-10.30) 26201 - Com, พฤ.การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบเชงิวตัถุ7092303 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (10.30-12.30) 26405, จ. (13.30-15.30) 26201การจดัการสารสนเทศและระบบฐานขอ้มลู7093403 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.วรีะชยั 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 312, อ. (10.30-12.30) 3103การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 A 3(2-2-5) จ่าสบิเอกหญงิจฑุาภรณ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอธติา เงนิยวง )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.สราวุธ แผลงศร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 3

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594150523

นางสาวอธิตา เงนิยวง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594150524

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอนญัพร วนัดี

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-50/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) SU-405การพฒันาหลกัสูตร1022201 O 3(2-2-5) อ. ดร.ณฐักานต์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) SU-401ภาษาไทยสาํหรบัครู1540204 E 3(3-0-6) ผศ. ดร.พวงเพญ็ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-10.30) 313, พฤ. (10.30-12.30) 3103การประยุกตใ์ชท้รพัยากรคอมพวิเตอรใ์น7092301 B 3(2-2-5) อ. ดร.สราวุธ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-15.30) 26201 - Com, พฤ.การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบเชงิวตัถุ7092303 B 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (10.30-12.30) 26405, จ. (15.30-17.30) 26201การจดัการสารสนเทศและระบบฐานขอ้มลู7093403 B 3(2-2-5) ผศ. ดร.วรีะชยั 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-15.30) 312, อ. (15.30-17.30) 3103การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 B 3(2-2-5) จ่าสบิเอกหญงิจฑุาภรณ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอนญัพร วนัด ี)

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.สราวุธ แผลงศร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 3

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594150524

นางสาวอนญัพร วนัดี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594150525

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรวไิล จนัสชีา

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-50/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) SU-405การพฒันาหลกัสูตร1022201 N 3(2-2-5) อ. ดร.ณฐักานต์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1465ภาษาไทยสาํหรบัครู1540204 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.พวงเพญ็ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-16.30) 1831การเป็นผูป้ระกอบการเบื้องตน้3560101 H 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-15.30) 313, พฤ. (15.30-17.30) 3103การประยุกตใ์ชท้รพัยากรคอมพวิเตอรใ์น7092301 A 3(2-2-5) อ. ดร.สราวุธ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-10.30) 26201 - Com, พฤ.การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบเชงิวตัถุ7092303 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (10.30-12.30) 26405, จ. (13.30-15.30) 26201การจดัการสารสนเทศและระบบฐานขอ้มลู7093403 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.วรีะชยั 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 312, อ. (10.30-12.30) 3103การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 A 3(2-2-5) จ่าสบิเอกหญงิจฑุาภรณ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอรวไิล จนัสชีา )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.สราวุธ แผลงศร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594150525

นางสาวอรวิไล จนัสชีา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594150527

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรอนงค ์สงัขศิ์ลป์ชยั

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-50/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) SU-405การพฒันาหลกัสูตร1022201 O 3(2-2-5) อ. ดร.ณฐักานต์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) SU-401ภาษาไทยสาํหรบัครู1540204 E 3(3-0-6) ผศ. ดร.พวงเพญ็ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-10.30) 313, พฤ. (10.30-12.30) 3103การประยุกตใ์ชท้รพัยากรคอมพวิเตอรใ์น7092301 B 3(2-2-5) อ. ดร.สราวุธ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-15.30) 26201 - Com, พฤ.การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบเชงิวตัถุ7092303 B 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (10.30-12.30) 26405, จ. (15.30-17.30) 26201การจดัการสารสนเทศและระบบฐานขอ้มลู7093403 B 3(2-2-5) ผศ. ดร.วรีะชยั 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-15.30) 312, อ. (15.30-17.30) 3103การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 B 3(2-2-5) จ่าสบิเอกหญงิจฑุาภรณ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอรอนงค ์สงัขศิ์ลป์ชยั )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.สราวุธ แผลงศร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 3

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594150527

นางสาวอรอนงค ์สงัขศิ์ลป์ชยั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594150528

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายจกัรนิทร ์แจง้เรอืง

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-50/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) SU-405การพฒันาหลกัสูตร1022201 O 3(2-2-5) อ. ดร.ณฐักานต์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) SU-401ภาษาไทยสาํหรบัครู1540204 E 3(3-0-6) ผศ. ดร.พวงเพญ็ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-10.30) 313, พฤ. (10.30-12.30) 3103การประยุกตใ์ชท้รพัยากรคอมพวิเตอรใ์น7092301 B 3(2-2-5) อ. ดร.สราวุธ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-15.30) 26201 - Com, พฤ.การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบเชงิวตัถุ7092303 B 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (10.30-12.30) 26405, จ. (15.30-17.30) 26201การจดัการสารสนเทศและระบบฐานขอ้มลู7093403 B 3(2-2-5) ผศ. ดร.วรีะชยั 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-15.30) 312, อ. (15.30-17.30) 3103การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 B 3(2-2-5) จ่าสบิเอกหญงิจฑุาภรณ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายจกัรนิทร ์แจง้เรอืง )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.สราวุธ แผลงศร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 3

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594150528

นายจกัรนิทร ์แจง้เรอืง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594150529

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายชชัวาลย ์ภเูดช

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-50/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) SU-405การพฒันาหลกัสูตร1022201 N 3(2-2-5) อ. ดร.ณฐักานต์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) SU-401ภาษาไทยสาํหรบัครู1540204 D 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-15.30) 313, พฤ. (15.30-17.30) 3103การประยุกตใ์ชท้รพัยากรคอมพวิเตอรใ์น7092301 A 3(2-2-5) อ. ดร.สราวุธ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-10.30) 26201 - Com, พฤ.การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบเชงิวตัถุ7092303 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (10.30-12.30) 26405, จ. (13.30-15.30) 26201การจดัการสารสนเทศและระบบฐานขอ้มลู7093403 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.วรีะชยั 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 312, อ. (10.30-12.30) 3103การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 A 3(2-2-5) จ่าสบิเอกหญงิจฑุาภรณ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายชชัวาลย ์ภเูดช )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.สราวุธ แผลงศร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 3

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594150529

นายชชัวาลย ์ภเูดช

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594150531

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐพงษ ์ตาละลกัษณ์

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-50/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) SU-405การพฒันาหลกัสูตร1022201 O 3(2-2-5) อ. ดร.ณฐักานต์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) SU-401ภาษาไทยสาํหรบัครู1540204 E 3(3-0-6) ผศ. ดร.พวงเพญ็ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-10.30) 313, พฤ. (10.30-12.30) 3103การประยุกตใ์ชท้รพัยากรคอมพวิเตอรใ์น7092301 B 3(2-2-5) อ. ดร.สราวุธ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-15.30) 26201 - Com, พฤ.การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบเชงิวตัถุ7092303 B 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (10.30-12.30) 26405, จ. (15.30-17.30) 26201การจดัการสารสนเทศและระบบฐานขอ้มลู7093403 B 3(2-2-5) ผศ. ดร.วรีะชยั 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-15.30) 312, อ. (15.30-17.30) 3103การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 B 3(2-2-5) จ่าสบิเอกหญงิจฑุาภรณ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายณฐัพงษ ์ตาละลกัษณ ์)

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.สราวุธ แผลงศร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 3

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594150531

นายณัฐพงษ ์ตาละลกัษณ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594150534

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายธีรุตม ์ทบัลอ้ม

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-50/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) SU-405การพฒันาหลกัสูตร1022201 O 3(2-2-5) อ. ดร.ณฐักานต์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) SU-401ภาษาไทยสาํหรบัครู1540204 E 3(3-0-6) ผศ. ดร.พวงเพญ็ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-10.30) 313, พฤ. (10.30-12.30) 3103การประยุกตใ์ชท้รพัยากรคอมพวิเตอรใ์น7092301 B 3(2-2-5) อ. ดร.สราวุธ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-15.30) 26201 - Com, พฤ.การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบเชงิวตัถุ7092303 B 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (10.30-12.30) 26405, จ. (15.30-17.30) 26201การจดัการสารสนเทศและระบบฐานขอ้มลู7093403 B 3(2-2-5) ผศ. ดร.วรีะชยั 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-15.30) 312, อ. (15.30-17.30) 3103การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 B 3(2-2-5) จ่าสบิเอกหญงิจฑุาภรณ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายธรุีตม ์ทบัลอ้ม )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.สราวุธ แผลงศร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 3

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594150534

นายธีรุตม ์ทบัลอ้ม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594150535

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายนุดม คาํอาบ

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-50/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) SU-405การพฒันาหลกัสูตร1022201 O 3(2-2-5) อ. ดร.ณฐักานต์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) SU-401ภาษาไทยสาํหรบัครู1540204 E 3(3-0-6) ผศ. ดร.พวงเพญ็ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-10.30) 313, พฤ. (10.30-12.30) 3103การประยุกตใ์ชท้รพัยากรคอมพวิเตอรใ์น7092301 B 3(2-2-5) อ. ดร.สราวุธ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-15.30) 26201 - Com, พฤ.การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบเชงิวตัถุ7092303 B 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (10.30-12.30) 26405, จ. (15.30-17.30) 26201การจดัการสารสนเทศและระบบฐานขอ้มลู7093403 B 3(2-2-5) ผศ. ดร.วรีะชยั 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-15.30) 312, อ. (15.30-17.30) 3103การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 B 3(2-2-5) จ่าสบิเอกหญงิจฑุาภรณ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายนุดม คาํอาบ )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.สราวุธ แผลงศร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 3

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594150535

นายนุดม คาํอาบ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594150536

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายประสทิธิ์ ขํากา

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-50/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) SU-405การพฒันาหลกัสูตร1022201 N 3(2-2-5) อ. ดร.ณฐักานต์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) SU-401ภาษาไทยสาํหรบัครู1540204 D 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1432เพชรบรุศึีกษา2500105 E 3(3-0-6) อ.พนสั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-15.30) 313, พฤ. (15.30-17.30) 3103การประยุกตใ์ชท้รพัยากรคอมพวิเตอรใ์น7092301 A 3(2-2-5) อ. ดร.สราวุธ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-10.30) 26201 - Com, พฤ.การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบเชงิวตัถุ7092303 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (10.30-12.30) 26405, จ. (13.30-15.30) 26201การจดัการสารสนเทศและระบบฐานขอ้มลู7093403 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.วรีะชยั 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 312, อ. (10.30-12.30) 3103การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 A 3(2-2-5) จ่าสบิเอกหญงิจฑุาภรณ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายประสทิธิ์ ขาํกา )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.สราวุธ แผลงศร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594150536

นายประสทิธิ์ ขํากา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594150537

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายพงศพ์ล ไชยจนัทร ์

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-50/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) SU-405การพฒันาหลกัสูตร1022201 N 3(2-2-5) อ. ดร.ณฐักานต์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) SU-401ภาษาไทยสาํหรบัครู1540204 D 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-15.30) 313, พฤ. (15.30-17.30) 3103การประยุกตใ์ชท้รพัยากรคอมพวิเตอรใ์น7092301 A 3(2-2-5) อ. ดร.สราวุธ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-10.30) 26201 - Com, พฤ.การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบเชงิวตัถุ7092303 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (10.30-12.30) 26405, จ. (13.30-15.30) 26201การจดัการสารสนเทศและระบบฐานขอ้มลู7093403 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.วรีะชยั 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 312, อ. (10.30-12.30) 3103การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 A 3(2-2-5) จ่าสบิเอกหญงิจฑุาภรณ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายพงศพ์ล ไชยจนัทร ์)

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.สราวุธ แผลงศร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 3

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594150537

นายพงศพ์ล ไชยจนัทร ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594150538

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายพรีพนัธ ์วงศอ์นนัต์

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-50/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) SU-405การพฒันาหลกัสูตร1022201 O 3(2-2-5) อ. ดร.ณฐักานต์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) SU-401ภาษาไทยสาํหรบัครู1540204 E 3(3-0-6) ผศ. ดร.พวงเพญ็ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-10.30) 313, พฤ. (10.30-12.30) 3103การประยุกตใ์ชท้รพัยากรคอมพวิเตอรใ์น7092301 B 3(2-2-5) อ. ดร.สราวุธ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-15.30) 26201 - Com, พฤ.การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบเชงิวตัถุ7092303 B 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (10.30-12.30) 26405, จ. (15.30-17.30) 26201การจดัการสารสนเทศและระบบฐานขอ้มลู7093403 B 3(2-2-5) ผศ. ดร.วรีะชยั 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-15.30) 312, อ. (15.30-17.30) 3103การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 B 3(2-2-5) จ่าสบิเอกหญงิจฑุาภรณ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายพรีพนัธ ์วงศอ์นนัต ์)

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.สราวุธ แผลงศร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 3

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594150538

นายพรีพนัธ ์วงศอ์นนัต์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594150539

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายภานุพงศ ์เสถยีรอรรถ

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-50/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) SU-405การพฒันาหลกัสูตร1022201 N 3(2-2-5) อ. ดร.ณฐักานต์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) SU-401ภาษาไทยสาํหรบัครู1540204 D 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-15.30) 313, พฤ. (15.30-17.30) 3103การประยุกตใ์ชท้รพัยากรคอมพวิเตอรใ์น7092301 A 3(2-2-5) อ. ดร.สราวุธ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-10.30) 26201 - Com, พฤ.การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบเชงิวตัถุ7092303 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (10.30-12.30) 26405, จ. (13.30-15.30) 26201การจดัการสารสนเทศและระบบฐานขอ้มลู7093403 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.วรีะชยั 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 312, อ. (10.30-12.30) 3103การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 A 3(2-2-5) จ่าสบิเอกหญงิจฑุาภรณ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายภานุพงศ ์เสถยีรอรรถ )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.สราวุธ แผลงศร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 3

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594150539

นายภานุพงศ ์เสถยีรอรรถ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594150540

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายภชุงค ์ปานพนัธ์

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-50/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) SU-405การพฒันาหลกัสูตร1022201 O 3(2-2-5) อ. ดร.ณฐักานต์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) SU-401ภาษาไทยสาํหรบัครู1540204 E 3(3-0-6) ผศ. ดร.พวงเพญ็ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-10.30) 313, พฤ. (10.30-12.30) 3103การประยุกตใ์ชท้รพัยากรคอมพวิเตอรใ์น7092301 B 3(2-2-5) อ. ดร.สราวุธ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-15.30) 26201 - Com, พฤ.การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบเชงิวตัถุ7092303 B 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (10.30-12.30) 26405, จ. (15.30-17.30) 26201การจดัการสารสนเทศและระบบฐานขอ้มลู7093403 B 3(2-2-5) ผศ. ดร.วรีะชยั 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-15.30) 312, อ. (15.30-17.30) 3103การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 B 3(2-2-5) จ่าสบิเอกหญงิจฑุาภรณ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายภชุงค ์ปานพนัธ ์)

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.สราวุธ แผลงศร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 3

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594150540

นายภชุงค ์ปานพนัธ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594150541

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายวลัลภ ผ่านคุม้

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-50/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) SU-405การพฒันาหลกัสูตร1022201 N 3(2-2-5) อ. ดร.ณฐักานต์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) SU-401ภาษาไทยสาํหรบัครู1540204 D 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-15.30) 313, พฤ. (15.30-17.30) 3103การประยุกตใ์ชท้รพัยากรคอมพวิเตอรใ์น7092301 A 3(2-2-5) อ. ดร.สราวุธ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-10.30) 26201 - Com, พฤ.การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบเชงิวตัถุ7092303 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (10.30-12.30) 26405, จ. (13.30-15.30) 26201การจดัการสารสนเทศและระบบฐานขอ้มลู7093403 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.วรีะชยั 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 312, อ. (10.30-12.30) 3103การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 A 3(2-2-5) จ่าสบิเอกหญงิจฑุาภรณ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายวลัลภ ผ่านคุม้ )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.สราวุธ แผลงศร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 3

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594150541

นายวลัลภ ผ่านคุม้

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594150542

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายวศัพล เตยีวสขุประเสรฐิ

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-50/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) SU-405การพฒันาหลกัสูตร1022201 O 3(2-2-5) อ. ดร.ณฐักานต์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) SU-401ภาษาไทยสาํหรบัครู1540204 E 3(3-0-6) ผศ. ดร.พวงเพญ็ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-10.30) 313, พฤ. (10.30-12.30) 3103การประยุกตใ์ชท้รพัยากรคอมพวิเตอรใ์น7092301 B 3(2-2-5) อ. ดร.สราวุธ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-15.30) 26201 - Com, พฤ.การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบเชงิวตัถุ7092303 B 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (10.30-12.30) 26405, จ. (15.30-17.30) 26201การจดัการสารสนเทศและระบบฐานขอ้มลู7093403 B 3(2-2-5) ผศ. ดร.วรีะชยั 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-15.30) 312, อ. (15.30-17.30) 3103การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 B 3(2-2-5) จ่าสบิเอกหญงิจฑุาภรณ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายวศัพล เตยีวสุขประเสรฐิ )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.สราวุธ แผลงศร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 3

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594150542

นายวศัพล เตยีวสขุประเสรฐิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594150543

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายศรณัพงศ ์โยนะพนัธุ ์

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-50/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) SU-405การพฒันาหลกัสูตร1022201 O 3(2-2-5) อ. ดร.ณฐักานต์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) SU-401ภาษาไทยสาํหรบัครู1540204 E 3(3-0-6) ผศ. ดร.พวงเพญ็ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-10.30) 313, พฤ. (10.30-12.30) 3103การประยุกตใ์ชท้รพัยากรคอมพวิเตอรใ์น7092301 B 3(2-2-5) อ. ดร.สราวุธ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-15.30) 26201 - Com, พฤ.การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบเชงิวตัถุ7092303 B 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (10.30-12.30) 26405, จ. (15.30-17.30) 26201การจดัการสารสนเทศและระบบฐานขอ้มลู7093403 B 3(2-2-5) ผศ. ดร.วรีะชยั 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-15.30) 312, อ. (15.30-17.30) 3103การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 B 3(2-2-5) จ่าสบิเอกหญงิจฑุาภรณ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายศรณัพงศ ์โยนะพนัธุ ์)

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.สราวุธ แผลงศร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 3

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594150543

นายศรณัพงศ ์โยนะพนัธุ ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594150545

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายสทิธิชยั วลัลภิากรณ์

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-50/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) SU-405การพฒันาหลกัสูตร1022201 O 3(2-2-5) อ. ดร.ณฐักานต์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) SU-401ภาษาไทยสาํหรบัครู1540204 E 3(3-0-6) ผศ. ดร.พวงเพญ็ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-10.30) 313, พฤ. (10.30-12.30) 3103การประยุกตใ์ชท้รพัยากรคอมพวิเตอรใ์น7092301 B 3(2-2-5) อ. ดร.สราวุธ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-15.30) 26201 - Com, พฤ.การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบเชงิวตัถุ7092303 B 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (10.30-12.30) 26405, จ. (15.30-17.30) 26201การจดัการสารสนเทศและระบบฐานขอ้มลู7093403 B 3(2-2-5) ผศ. ดร.วรีะชยั 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-15.30) 312, อ. (15.30-17.30) 3103การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 B 3(2-2-5) จ่าสบิเอกหญงิจฑุาภรณ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายสทิธชิยั วลัลภิากรณ ์)

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.สราวุธ แผลงศร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 3

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594150545

นายสทิธิชยั วลัลภิากรณ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594150546

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายอรุณชยั จาดศรี

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-50/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) SU-405การพฒันาหลกัสูตร1022201 O 3(2-2-5) อ. ดร.ณฐักานต์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) SU-401ภาษาไทยสาํหรบัครู1540204 E 3(3-0-6) ผศ. ดร.พวงเพญ็ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-10.30) 313, พฤ. (10.30-12.30) 3103การประยุกตใ์ชท้รพัยากรคอมพวิเตอรใ์น7092301 B 3(2-2-5) อ. ดร.สราวุธ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-15.30) 26201 - Com, พฤ.การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบเชงิวตัถุ7092303 B 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (10.30-12.30) 26405, จ. (15.30-17.30) 26201การจดัการสารสนเทศและระบบฐานขอ้มลู7093403 B 3(2-2-5) ผศ. ดร.วรีะชยั 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-15.30) 312, อ. (15.30-17.30) 3103การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 B 3(2-2-5) จ่าสบิเอกหญงิจฑุาภรณ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายอรุณชยั จาดศร ี)

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.สราวุธ แผลงศร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 3

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594150546

นายอรุณชยั จาดศรี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594150547

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายอภชิาต ิเครอืจนัทร(์ทนุ)

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-50/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) SU-405การพฒันาหลกัสูตร1022201 N 3(2-2-5) อ. ดร.ณฐักานต์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) SU-401ภาษาไทยสาํหรบัครู1540204 D 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-15.30) 313, พฤ. (15.30-17.30) 3103การประยุกตใ์ชท้รพัยากรคอมพวิเตอรใ์น7092301 A 3(2-2-5) อ. ดร.สราวุธ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-10.30) 26201 - Com, พฤ.การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบเชงิวตัถุ7092303 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (10.30-12.30) 26405, จ. (13.30-15.30) 26201การจดัการสารสนเทศและระบบฐานขอ้มลู7093403 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.วรีะชยั 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 312, อ. (10.30-12.30) 3103การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 A 3(2-2-5) จ่าสบิเอกหญงิจฑุาภรณ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายอภชิาต ิเครอืจนัทร(์ทนุ) )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.สราวุธ แผลงศร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 3

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594150547

นายอภชิาต ิเครอืจนัทร(์ทนุ)

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594150548

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายวรียทุธ พรหมจนัทร ์

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-50/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) SU-405การพฒันาหลกัสูตร1022201 O 3(2-2-5) อ. ดร.ณฐักานต์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) SU-401ภาษาไทยสาํหรบัครู1540204 E 3(3-0-6) ผศ. ดร.พวงเพญ็ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-10.30) 313, พฤ. (10.30-12.30) 3103การประยุกตใ์ชท้รพัยากรคอมพวิเตอรใ์น7092301 B 3(2-2-5) อ. ดร.สราวุธ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-15.30) 26201 - Com, พฤ.การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบเชงิวตัถุ7092303 B 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (10.30-12.30) 26405, จ. (15.30-17.30) 26201การจดัการสารสนเทศและระบบฐานขอ้มลู7093403 B 3(2-2-5) ผศ. ดร.วรีะชยั 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-15.30) 312, อ. (15.30-17.30) 3103การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 B 3(2-2-5) จ่าสบิเอกหญงิจฑุาภรณ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายวรียุทธ พรหมจนัทร ์)

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.สราวุธ แผลงศร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 3

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594150548

นายวีรยทุธ พรหมจนัทร ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594150549

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายมาวนิ ไข่มกุข์

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-50/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) SU-405การพฒันาหลกัสูตร1022201 N 3(2-2-5) อ. ดร.ณฐักานต์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) SU-401ภาษาไทยสาํหรบัครู1540204 D 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-15.30) 313, พฤ. (15.30-17.30) 3103การประยุกตใ์ชท้รพัยากรคอมพวิเตอรใ์น7092301 A 3(2-2-5) อ. ดร.สราวุธ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-10.30) 26201 - Com, พฤ.การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบเชงิวตัถุ7092303 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (10.30-12.30) 26405, จ. (13.30-15.30) 26201การจดัการสารสนเทศและระบบฐานขอ้มลู7093403 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.วรีะชยั 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 312, อ. (10.30-12.30) 3103การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 A 3(2-2-5) จ่าสบิเอกหญงิจฑุาภรณ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายมาวนิ ไขม่กุข ์)

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.สราวุธ แผลงศร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 3

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594150549

นายมาวิน ไข่มกุข์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594150551

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววรรณวสิาข ์ชะเอมนอ้ย

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-50/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) SU-405การพฒันาหลกัสูตร1022201 N 3(2-2-5) อ. ดร.ณฐักานต์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) SU-401ภาษาไทยสาํหรบัครู1540204 D 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-15.30) 313, พฤ. (15.30-17.30) 3103การประยุกตใ์ชท้รพัยากรคอมพวิเตอรใ์น7092301 A 3(2-2-5) อ. ดร.สราวุธ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-10.30) 26201 - Com, พฤ.การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบเชงิวตัถุ7092303 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (10.30-12.30) 26405, จ. (13.30-15.30) 26201การจดัการสารสนเทศและระบบฐานขอ้มลู7093403 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.วรีะชยั 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 312, อ. (10.30-12.30) 3103การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 A 3(2-2-5) จ่าสบิเอกหญงิจฑุาภรณ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาววรรณวสิาข ์ชะเอมนอ้ย )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.สราวุธ แผลงศร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 3

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594150551

นางสาววรรณวิสาข ์ชะเอมนอ้ย

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594150552

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปวนัรตัน ์แขเพญ็

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-50/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) SU-405การพฒันาหลกัสูตร1022201 N 3(2-2-5) อ. ดร.ณฐักานต์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) SU-401ภาษาไทยสาํหรบัครู1540204 D 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-15.30) 313, พฤ. (15.30-17.30) 3103การประยุกตใ์ชท้รพัยากรคอมพวิเตอรใ์น7092301 A 3(2-2-5) อ. ดร.สราวุธ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-10.30) 26201 - Com, พฤ.การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบเชงิวตัถุ7092303 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (10.30-12.30) 26405, จ. (13.30-15.30) 26201การจดัการสารสนเทศและระบบฐานขอ้มลู7093403 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.วรีะชยั 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 312, อ. (10.30-12.30) 3103การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 A 3(2-2-5) จ่าสบิเอกหญงิจฑุาภรณ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวปวนัรตัน ์แขเพญ็ )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.สราวุธ แผลงศร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 3

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594150552

นางสาวปวนัรตัน์ แขเพญ็

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594150553

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายอศิรา พูลสวสัด์ิ

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-50/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) SU-405การพฒันาหลกัสูตร1022201 N 3(2-2-5) อ. ดร.ณฐักานต์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) SU-401ภาษาไทยสาํหรบัครู1540204 D 3(3-0-6) อ.อรรถวทิย์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-15.30) 313, พฤ. (15.30-17.30) 3103การประยุกตใ์ชท้รพัยากรคอมพวิเตอรใ์น7092301 A 3(2-2-5) อ. ดร.สราวุธ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-10.30) 26201 - Com, พฤ.การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบเชงิวตัถุ7092303 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (10.30-12.30) 26405, จ. (13.30-15.30) 26201การจดัการสารสนเทศและระบบฐานขอ้มลู7093403 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.วรีะชยั 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 312, อ. (10.30-12.30) 3103การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 A 3(2-2-5) จ่าสบิเอกหญงิจฑุาภรณ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายอศิรา พลูสวสัดิ์ )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.สราวุธ แผลงศร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 3

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594150553

นายอศิรา พูลสวสัด์ิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594150554

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายดนยั แสนสขุ

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-50/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-12.30) SU-405การพฒันาหลกัสูตร1022201 O 3(2-2-5) อ. ดร.ณฐักานต์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) SU-401ภาษาไทยสาํหรบัครู1540204 E 3(3-0-6) ผศ. ดร.พวงเพญ็ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-10.30) 313, พฤ. (10.30-12.30) 3103การประยุกตใ์ชท้รพัยากรคอมพวิเตอรใ์น7092301 B 3(2-2-5) อ. ดร.สราวุธ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-15.30) 26201 - Com, พฤ.การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบเชงิวตัถุ7092303 B 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (10.30-12.30) 26405, จ. (15.30-17.30) 26201การจดัการสารสนเทศและระบบฐานขอ้มลู7093403 B 3(2-2-5) ผศ. ดร.วรีะชยั 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-15.30) 312, อ. (15.30-17.30) 3103การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 B 3(2-2-5) จ่าสบิเอกหญงิจฑุาภรณ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายดนยั แสนสุข )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.สราวุธ แผลงศร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 3

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594150554

นายดนยั แสนสขุ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594180501

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกนกวรรณ ใจเพชร

โปรแกรมวิชา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-80/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (13.30-17.30) SU-405เทคโนโลยแีละนวตักรรมการศึกษา1033101 A 3(2-2-5) ผศ.สุกญัญา 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) SU-403จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรกึษา1053502 B 2(1-2-3) อ.ฐติริตัน์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 1425กฎหมายในชวีติประจาํวนั2560101 A 3(3-0-6) อ.วนัรตั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 7111, พฤ. (08.30-11.30) 7111ฟิสกิสพ์ื้นฐาน4011105 A 3(2-3-4) อ.วราภรณ์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (10.30-12.30) 7111, ศ. (08.30-10.30)สถติวิเิคราะห ์14052101 C 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (15.30-17.30) 19312, อ. (13.30-16.30) 19312การเรยีนรูร้ะบบเกษตร5002202 A 3(2-3-4) วา่ที ่ร.ต. ดร.บญุชาติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

ศ. (10.30-12.30) 19312ภาษาองักฤษทางการเกษตร 15002501 A 2(2-0-4) อ. ดร.ชณฎัตกิา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) 19313ฝึกประสบการณว์ชิาชพีเกษตรศาสตร ์15002801 A 2(0-150) ผศ.วรรณา, อ. ดร.ชมดาว

พฤ. (13.30-17.30) 19313วา่ที ่ร.ต. ดร.บญุชาต,ิ

พฤ. (13.30-17.30) 19313อ. ดร.ศิรวิรรณ,

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกนกวรรณ ใจเพชร )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ทรงศกัดิ์ ธรรมจาํรสั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16

 5

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594180501

นางสาวกนกวรรณ ใจเพชร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594180502

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกญัญาณัฐ เปรุนาวนิ

โปรแกรมวิชา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-80/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (13.30-17.30) SU-405เทคโนโลยแีละนวตักรรมการศึกษา1033101 A 3(2-2-5) ผศ.สุกญัญา 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) SU-403จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรกึษา1053502 B 2(1-2-3) อ.ฐติริตัน์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 1425กฎหมายในชวีติประจาํวนั2560101 A 3(3-0-6) อ.วนัรตั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 7111, พฤ. (08.30-11.30) 7111ฟิสกิสพ์ื้นฐาน4011105 A 3(2-3-4) อ.วราภรณ์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (10.30-12.30) 7111, ศ. (08.30-10.30)สถติวิเิคราะห ์14052101 C 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (15.30-17.30) 19312, อ. (13.30-16.30) 19312การเรยีนรูร้ะบบเกษตร5002202 A 3(2-3-4) วา่ที ่ร.ต. ดร.บญุชาติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

ศ. (10.30-12.30) 19312ภาษาองักฤษทางการเกษตร 15002501 A 2(2-0-4) อ. ดร.ชณฎัตกิา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) 19313ฝึกประสบการณว์ชิาชพีเกษตรศาสตร ์15002801 A 2(0-150) ผศ.วรรณา, อ. ดร.ชมดาว

พฤ. (13.30-17.30) 19313วา่ที ่ร.ต. ดร.บญุชาต,ิ

พฤ. (13.30-17.30) 19313อ. ดร.ศิรวิรรณ,

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกญัญาณฐั เปรุนาวนิ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ทรงศกัดิ์ ธรรมจาํรสั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16

 5

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594180502

นางสาวกญัญาณัฐ เปรุนาวิน

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594180503

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกญัญารตัน ์ทองคาํ

โปรแกรมวิชา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-80/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (13.30-17.30) SU-405เทคโนโลยแีละนวตักรรมการศึกษา1033101 A 3(2-2-5) ผศ.สุกญัญา 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) SU-403จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรกึษา1053502 B 2(1-2-3) อ.ฐติริตัน์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 1425กฎหมายในชวีติประจาํวนั2560101 A 3(3-0-6) อ.วนัรตั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 7111, พฤ. (08.30-11.30) 7111ฟิสกิสพ์ื้นฐาน4011105 A 3(2-3-4) อ.วราภรณ์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (10.30-12.30) 7111, ศ. (08.30-10.30)สถติวิเิคราะห ์14052101 C 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (15.30-17.30) 19312, อ. (13.30-16.30) 19312การเรยีนรูร้ะบบเกษตร5002202 A 3(2-3-4) วา่ที ่ร.ต. ดร.บญุชาติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

ศ. (10.30-12.30) 19312ภาษาองักฤษทางการเกษตร 15002501 A 2(2-0-4) อ. ดร.ชณฎัตกิา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) 19313ฝึกประสบการณว์ชิาชพีเกษตรศาสตร ์15002801 A 2(0-150) ผศ.วรรณา, อ. ดร.ชมดาว

พฤ. (13.30-17.30) 19313วา่ที ่ร.ต. ดร.บญุชาต,ิ

พฤ. (13.30-17.30) 19313อ. ดร.ศิรวิรรณ,

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกญัญารตัน ์ทองคาํ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ทรงศกัดิ์ ธรรมจาํรสั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16

 5

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594180503

นางสาวกญัญารตัน์ ทองคาํ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594180504

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกิ่งดาว น่วมวตัร ์

โปรแกรมวิชา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-80/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (13.30-17.30) SU-405เทคโนโลยแีละนวตักรรมการศึกษา1033101 A 3(2-2-5) ผศ.สุกญัญา 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) SU-403จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรกึษา1053502 B 2(1-2-3) อ.ฐติริตัน์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 1425กฎหมายในชวีติประจาํวนั2560101 A 3(3-0-6) อ.วนัรตั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 7111, พฤ. (08.30-11.30) 7111ฟิสกิสพ์ื้นฐาน4011105 A 3(2-3-4) อ.วราภรณ์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (10.30-12.30) 7111, ศ. (08.30-10.30)สถติวิเิคราะห ์14052101 C 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (15.30-17.30) 19312, อ. (13.30-16.30) 19312การเรยีนรูร้ะบบเกษตร5002202 A 3(2-3-4) วา่ที ่ร.ต. ดร.บญุชาติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

ศ. (10.30-12.30) 19312ภาษาองักฤษทางการเกษตร 15002501 A 2(2-0-4) อ. ดร.ชณฎัตกิา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) 19313ฝึกประสบการณว์ชิาชพีเกษตรศาสตร ์15002801 A 2(0-150) ผศ.วรรณา, อ. ดร.ชมดาว

พฤ. (13.30-17.30) 19313วา่ที ่ร.ต. ดร.บญุชาต,ิ

พฤ. (13.30-17.30) 19313อ. ดร.ศิรวิรรณ,

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกิ่งดาว น่วมวตัร ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ทรงศกัดิ์ ธรรมจาํรสั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16

 5

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594180504

นางสาวกิ่งดาว น่วมวตัร ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594180505

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณิชกานต ์ตลาดเลศิ

โปรแกรมวิชา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-80/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (13.30-17.30) SU-405เทคโนโลยแีละนวตักรรมการศึกษา1033101 A 3(2-2-5) ผศ.สุกญัญา 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) SU-403จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรกึษา1053502 B 2(1-2-3) อ.ฐติริตัน์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 1425กฎหมายในชวีติประจาํวนั2560101 A 3(3-0-6) อ.วนัรตั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 7111, พฤ. (08.30-11.30) 7111ฟิสกิสพ์ื้นฐาน4011105 A 3(2-3-4) อ.วราภรณ์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (10.30-12.30) 7111, ศ. (08.30-10.30)สถติวิเิคราะห ์14052101 C 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (15.30-17.30) 19312, อ. (13.30-16.30) 19312การเรยีนรูร้ะบบเกษตร5002202 A 3(2-3-4) วา่ที ่ร.ต. ดร.บญุชาติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

ศ. (10.30-12.30) 19312ภาษาองักฤษทางการเกษตร 15002501 A 2(2-0-4) อ. ดร.ชณฎัตกิา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) 19313ฝึกประสบการณว์ชิาชพีเกษตรศาสตร ์15002801 A 2(0-150) ผศ.วรรณา, อ. ดร.ชมดาว

พฤ. (13.30-17.30) 19313วา่ที ่ร.ต. ดร.บญุชาต,ิ

พฤ. (13.30-17.30) 19313อ. ดร.ศิรวิรรณ,

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวณิชกานต ์ตลาดเลศิ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ทรงศกัดิ์ ธรรมจาํรสั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16

 5

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594180505

นางสาวณิชกานต ์ตลาดเลศิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594180506

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธีราพร ภตูะลา

โปรแกรมวิชา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-80/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (13.30-17.30) SU-405เทคโนโลยแีละนวตักรรมการศึกษา1033101 A 3(2-2-5) ผศ.สุกญัญา 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) SU-403จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรกึษา1053502 B 2(1-2-3) อ.ฐติริตัน์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 1425กฎหมายในชวีติประจาํวนั2560101 A 3(3-0-6) อ.วนัรตั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 7111, พฤ. (08.30-11.30) 7111ฟิสกิสพ์ื้นฐาน4011105 A 3(2-3-4) อ.วราภรณ์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (10.30-12.30) 7111, ศ. (08.30-10.30)สถติวิเิคราะห ์14052101 C 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (15.30-17.30) 19312, อ. (13.30-16.30) 19312การเรยีนรูร้ะบบเกษตร5002202 A 3(2-3-4) วา่ที ่ร.ต. ดร.บญุชาติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

ศ. (10.30-12.30) 19312ภาษาองักฤษทางการเกษตร 15002501 A 2(2-0-4) อ. ดร.ชณฎัตกิา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) 19313ฝึกประสบการณว์ชิาชพีเกษตรศาสตร ์15002801 A 2(0-150) ผศ.วรรณา, อ. ดร.ชมดาว

พฤ. (13.30-17.30) 19313วา่ที ่ร.ต. ดร.บญุชาต,ิ

พฤ. (13.30-17.30) 19313อ. ดร.ศิรวิรรณ,

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวธรีาพร ภตูะลา )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ทรงศกัดิ์ ธรรมจาํรสั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16

 5

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594180506

นางสาวธีราพร ภตูะลา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594180512

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววนิิทรา พว่งพรม

โปรแกรมวิชา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-80/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (13.30-17.30) SU-405เทคโนโลยแีละนวตักรรมการศึกษา1033101 A 3(2-2-5) ผศ.สุกญัญา 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) SU-403จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรกึษา1053502 B 2(1-2-3) อ.ฐติริตัน์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 1425กฎหมายในชวีติประจาํวนั2560101 A 3(3-0-6) อ.วนัรตั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 7111, พฤ. (08.30-11.30) 7111ฟิสกิสพ์ื้นฐาน4011105 A 3(2-3-4) อ.วราภรณ์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (10.30-12.30) 7111, ศ. (08.30-10.30)สถติวิเิคราะห ์14052101 C 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (15.30-17.30) 19312, อ. (13.30-16.30) 19312การเรยีนรูร้ะบบเกษตร5002202 A 3(2-3-4) วา่ที ่ร.ต. ดร.บญุชาติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

ศ. (10.30-12.30) 19312ภาษาองักฤษทางการเกษตร 15002501 A 2(2-0-4) อ. ดร.ชณฎัตกิา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) 19313ฝึกประสบการณว์ชิาชพีเกษตรศาสตร ์15002801 A 2(0-150) ผศ.วรรณา, อ. ดร.ชมดาว

พฤ. (13.30-17.30) 19313วา่ที ่ร.ต. ดร.บญุชาต,ิ

พฤ. (13.30-17.30) 19313อ. ดร.ศิรวิรรณ,

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาววนิิทรา พว่งพรม )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ทรงศกัดิ์ ธรรมจาํรสั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16

 5

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594180512

นางสาววินิทรา พว่งพรม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594180514

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสกุญัญา เกตอุนิทร ์

โปรแกรมวิชา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-80/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (13.30-17.30) SU-405เทคโนโลยแีละนวตักรรมการศึกษา1033101 A 3(2-2-5) ผศ.สุกญัญา 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) SU-403จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรกึษา1053502 B 2(1-2-3) อ.ฐติริตัน์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 1425กฎหมายในชวีติประจาํวนั2560101 A 3(3-0-6) อ.วนัรตั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 7111, พฤ. (08.30-11.30) 7111ฟิสกิสพ์ื้นฐาน4011105 A 3(2-3-4) อ.วราภรณ์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (10.30-12.30) 7111, ศ. (08.30-10.30)สถติวิเิคราะห ์14052101 C 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (15.30-17.30) 19312, อ. (13.30-16.30) 19312การเรยีนรูร้ะบบเกษตร5002202 A 3(2-3-4) วา่ที ่ร.ต. ดร.บญุชาติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

ศ. (10.30-12.30) 19312ภาษาองักฤษทางการเกษตร 15002501 A 2(2-0-4) อ. ดร.ชณฎัตกิา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) 19313ฝึกประสบการณว์ชิาชพีเกษตรศาสตร ์15002801 A 2(0-150) ผศ.วรรณา, อ. ดร.ชมดาว

พฤ. (13.30-17.30) 19313วา่ที ่ร.ต. ดร.บญุชาต,ิ

พฤ. (13.30-17.30) 19313อ. ดร.ศิรวิรรณ,

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุกญัญา เกตอุนิทร ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ทรงศกัดิ์ ธรรมจาํรสั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16

 5

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594180514

นางสาวสกุญัญา เกตอุนิทร ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594180517

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรทยั พลายแกว้

โปรแกรมวิชา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-80/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (13.30-17.30) SU-405เทคโนโลยแีละนวตักรรมการศึกษา1033101 A 3(2-2-5) ผศ.สุกญัญา 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) SU-403จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรกึษา1053502 B 2(1-2-3) อ.ฐติริตัน์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 1425กฎหมายในชวีติประจาํวนั2560101 A 3(3-0-6) อ.วนัรตั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 7111, พฤ. (08.30-11.30) 7111ฟิสกิสพ์ื้นฐาน4011105 A 3(2-3-4) อ.วราภรณ์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (10.30-12.30) 7111, ศ. (08.30-10.30)สถติวิเิคราะห ์14052101 C 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (15.30-17.30) 19312, อ. (13.30-16.30) 19312การเรยีนรูร้ะบบเกษตร5002202 A 3(2-3-4) วา่ที ่ร.ต. ดร.บญุชาติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

ศ. (10.30-12.30) 19312ภาษาองักฤษทางการเกษตร 15002501 A 2(2-0-4) อ. ดร.ชณฎัตกิา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) 19313ฝึกประสบการณว์ชิาชพีเกษตรศาสตร ์15002801 A 2(0-150) ผศ.วรรณา, อ. ดร.ชมดาว

พฤ. (13.30-17.30) 19313วา่ที ่ร.ต. ดร.บญุชาต,ิ

พฤ. (13.30-17.30) 19313อ. ดร.ศิรวิรรณ,

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอรทยั พลายแกว้ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ทรงศกัดิ์ ธรรมจาํรสั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16

 5

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594180517

นางสาวอรทยั พลายแกว้

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594180519

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายคมสนั เพยีรกสวิทิย ์

โปรแกรมวิชา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-80/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (13.30-17.30) SU-405เทคโนโลยแีละนวตักรรมการศึกษา1033101 A 3(2-2-5) ผศ.สุกญัญา 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) SU-403จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรกึษา1053502 B 2(1-2-3) อ.ฐติริตัน์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 1425กฎหมายในชวีติประจาํวนั2560101 A 3(3-0-6) อ.วนัรตั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 7111, พฤ. (08.30-11.30) 7111ฟิสกิสพ์ื้นฐาน4011105 A 3(2-3-4) อ.วราภรณ์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (10.30-12.30) 7111, ศ. (08.30-10.30)สถติวิเิคราะห ์14052101 C 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (15.30-17.30) 19312, อ. (13.30-16.30) 19312การเรยีนรูร้ะบบเกษตร5002202 A 3(2-3-4) วา่ที ่ร.ต. ดร.บญุชาติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

ศ. (10.30-12.30) 19312ภาษาองักฤษทางการเกษตร 15002501 A 2(2-0-4) อ. ดร.ชณฎัตกิา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) 19313ฝึกประสบการณว์ชิาชพีเกษตรศาสตร ์15002801 A 2(0-150) ผศ.วรรณา, อ. ดร.ชมดาว

พฤ. (13.30-17.30) 19313วา่ที ่ร.ต. ดร.บญุชาต,ิ

พฤ. (13.30-17.30) 19313อ. ดร.ศิรวิรรณ,

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายคมสนั เพยีรกสวิทิย ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ทรงศกัดิ์ ธรรมจาํรสั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16

 5

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594180519

นายคมสนั เพยีรกสวิิทย์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594180520

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฏฐวฒัน ์เฮง้เจรญิสขุ

โปรแกรมวิชา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-80/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (13.30-17.30) SU-405เทคโนโลยแีละนวตักรรมการศึกษา1033101 A 3(2-2-5) ผศ.สุกญัญา 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) SU-403จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรกึษา1053502 B 2(1-2-3) อ.ฐติริตัน์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 1425กฎหมายในชวีติประจาํวนั2560101 A 3(3-0-6) อ.วนัรตั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 7111, พฤ. (08.30-11.30) 7111ฟิสกิสพ์ื้นฐาน4011105 A 3(2-3-4) อ.วราภรณ์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (10.30-12.30) 7111, ศ. (08.30-10.30)สถติวิเิคราะห ์14052101 C 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (15.30-17.30) 19312, อ. (13.30-16.30) 19312การเรยีนรูร้ะบบเกษตร5002202 A 3(2-3-4) วา่ที ่ร.ต. ดร.บญุชาติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

ศ. (10.30-12.30) 19312ภาษาองักฤษทางการเกษตร 15002501 A 2(2-0-4) อ. ดร.ชณฎัตกิา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) 19313ฝึกประสบการณว์ชิาชพีเกษตรศาสตร ์15002801 A 2(0-150) ผศ.วรรณา, อ. ดร.ชมดาว

พฤ. (13.30-17.30) 19313วา่ที ่ร.ต. ดร.บญุชาต,ิ

พฤ. (13.30-17.30) 19313อ. ดร.ศิรวิรรณ,

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายณฏัฐวฒัน ์เฮง้เจรญิสุข )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ทรงศกัดิ์ ธรรมจาํรสั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16

 5

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594180520

นายณัฏฐวฒัน์ เฮง้เจรญิสขุ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594180521

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายชูเกยีรต ิชยัโชต

โปรแกรมวิชา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-80/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (13.30-17.30) SU-405เทคโนโลยแีละนวตักรรมการศึกษา1033101 A 3(2-2-5) ผศ.สุกญัญา 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) SU-403จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรกึษา1053502 B 2(1-2-3) อ.ฐติริตัน์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 1425กฎหมายในชวีติประจาํวนั2560101 A 3(3-0-6) อ.วนัรตั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 7111, พฤ. (08.30-11.30) 7111ฟิสกิสพ์ื้นฐาน4011105 A 3(2-3-4) อ.วราภรณ์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (10.30-12.30) 7111, ศ. (08.30-10.30)สถติวิเิคราะห ์14052101 C 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (15.30-17.30) 19312, อ. (13.30-16.30) 19312การเรยีนรูร้ะบบเกษตร5002202 A 3(2-3-4) วา่ที ่ร.ต. ดร.บญุชาติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

ศ. (10.30-12.30) 19312ภาษาองักฤษทางการเกษตร 15002501 A 2(2-0-4) อ. ดร.ชณฎัตกิา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) 19313ฝึกประสบการณว์ชิาชพีเกษตรศาสตร ์15002801 A 2(0-150) ผศ.วรรณา, อ. ดร.ชมดาว

พฤ. (13.30-17.30) 19313วา่ที ่ร.ต. ดร.บญุชาต,ิ

พฤ. (13.30-17.30) 19313อ. ดร.ศิรวิรรณ,

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายชูเกยีรต ิชยัโชต )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ทรงศกัดิ์ ธรรมจาํรสั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16

 5

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594180521

นายชูเกยีรต ิชยัโชต

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594180522

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายฐาปกรณ์ อารกัษ์

โปรแกรมวิชา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-80/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (13.30-17.30) SU-405เทคโนโลยแีละนวตักรรมการศึกษา1033101 A 3(2-2-5) ผศ.สุกญัญา 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) SU-403จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรกึษา1053502 B 2(1-2-3) อ.ฐติริตัน์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 1425กฎหมายในชวีติประจาํวนั2560101 A 3(3-0-6) อ.วนัรตั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 7111, พฤ. (08.30-11.30) 7111ฟิสกิสพ์ื้นฐาน4011105 A 3(2-3-4) อ.วราภรณ์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (10.30-12.30) 7111, ศ. (08.30-10.30)สถติวิเิคราะห ์14052101 C 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (15.30-17.30) 19312, อ. (13.30-16.30) 19312การเรยีนรูร้ะบบเกษตร5002202 A 3(2-3-4) วา่ที ่ร.ต. ดร.บญุชาติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

ศ. (10.30-12.30) 19312ภาษาองักฤษทางการเกษตร 15002501 A 2(2-0-4) อ. ดร.ชณฎัตกิา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) 19313ฝึกประสบการณว์ชิาชพีเกษตรศาสตร ์15002801 A 2(0-150) ผศ.วรรณา, อ. ดร.ชมดาว

พฤ. (13.30-17.30) 19313วา่ที ่ร.ต. ดร.บญุชาต,ิ

พฤ. (13.30-17.30) 19313อ. ดร.ศิรวิรรณ,

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายฐาปกรณ ์อารกัษ ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ทรงศกัดิ์ ธรรมจาํรสั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16

 5

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594180522

นายฐาปกรณ์ อารกัษ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594180523

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายธนกฤต วงคส์าลี

โปรแกรมวิชา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-80/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (13.30-17.30) SU-405เทคโนโลยแีละนวตักรรมการศึกษา1033101 A 3(2-2-5) ผศ.สุกญัญา 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) SU-403จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรกึษา1053502 B 2(1-2-3) อ.ฐติริตัน์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 1425กฎหมายในชวีติประจาํวนั2560101 A 3(3-0-6) อ.วนัรตั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 7111, พฤ. (08.30-11.30) 7111ฟิสกิสพ์ื้นฐาน4011105 A 3(2-3-4) อ.วราภรณ์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (10.30-12.30) 7111, ศ. (08.30-10.30)สถติวิเิคราะห ์14052101 C 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (15.30-17.30) 19312, อ. (13.30-16.30) 19312การเรยีนรูร้ะบบเกษตร5002202 A 3(2-3-4) วา่ที ่ร.ต. ดร.บญุชาติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

ศ. (10.30-12.30) 19312ภาษาองักฤษทางการเกษตร 15002501 A 2(2-0-4) อ. ดร.ชณฎัตกิา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) 19313ฝึกประสบการณว์ชิาชพีเกษตรศาสตร ์15002801 A 2(0-150) ผศ.วรรณา, อ. ดร.ชมดาว

พฤ. (13.30-17.30) 19313วา่ที ่ร.ต. ดร.บญุชาต,ิ

พฤ. (13.30-17.30) 19313อ. ดร.ศิรวิรรณ,

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายธนกฤต วงคส์าล ี)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ทรงศกัดิ์ ธรรมจาํรสั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16

 5

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594180523

นายธนกฤต วงคส์าลี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594180524

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายนิจรนิทรท์ร สมจติ

โปรแกรมวิชา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-80/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (13.30-17.30) SU-405เทคโนโลยแีละนวตักรรมการศึกษา1033101 A 3(2-2-5) ผศ.สุกญัญา 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) SU-403จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรกึษา1053502 B 2(1-2-3) อ.ฐติริตัน์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 1425กฎหมายในชวีติประจาํวนั2560101 A 3(3-0-6) อ.วนัรตั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 7111, พฤ. (08.30-11.30) 7111ฟิสกิสพ์ื้นฐาน4011105 A 3(2-3-4) อ.วราภรณ์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (10.30-12.30) 7111, ศ. (08.30-10.30)สถติวิเิคราะห ์14052101 C 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (15.30-17.30) 19312, อ. (13.30-16.30) 19312การเรยีนรูร้ะบบเกษตร5002202 A 3(2-3-4) วา่ที ่ร.ต. ดร.บญุชาติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

ศ. (10.30-12.30) 19312ภาษาองักฤษทางการเกษตร 15002501 A 2(2-0-4) อ. ดร.ชณฎัตกิา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) 19313ฝึกประสบการณว์ชิาชพีเกษตรศาสตร ์15002801 A 2(0-150) ผศ.วรรณา, อ. ดร.ชมดาว

พฤ. (13.30-17.30) 19313วา่ที ่ร.ต. ดร.บญุชาต,ิ

พฤ. (13.30-17.30) 19313อ. ดร.ศิรวิรรณ,

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายนิจรนิทรท์ร สมจติ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ทรงศกัดิ์ ธรรมจาํรสั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16

 5

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594180524

นายนิจรนิทรท์ร สมจติ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594180526

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายพนัธว์รศิ พนัธุเถื่อน

โปรแกรมวิชา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-80/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (13.30-17.30) SU-405เทคโนโลยแีละนวตักรรมการศึกษา1033101 A 3(2-2-5) ผศ.สุกญัญา 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) SU-403จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรกึษา1053502 B 2(1-2-3) อ.ฐติริตัน์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 1425กฎหมายในชวีติประจาํวนั2560101 A 3(3-0-6) อ.วนัรตั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 7111, พฤ. (08.30-11.30) 7111ฟิสกิสพ์ื้นฐาน4011105 A 3(2-3-4) อ.วราภรณ์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (10.30-12.30) 7111, ศ. (08.30-10.30)สถติวิเิคราะห ์14052101 C 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (15.30-17.30) 19312, อ. (13.30-16.30) 19312การเรยีนรูร้ะบบเกษตร5002202 A 3(2-3-4) วา่ที ่ร.ต. ดร.บญุชาติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

ศ. (10.30-12.30) 19312ภาษาองักฤษทางการเกษตร 15002501 A 2(2-0-4) อ. ดร.ชณฎัตกิา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) 19313ฝึกประสบการณว์ชิาชพีเกษตรศาสตร ์15002801 A 2(0-150) ผศ.วรรณา, อ. ดร.ชมดาว

พฤ. (13.30-17.30) 19313วา่ที ่ร.ต. ดร.บญุชาต,ิ

พฤ. (13.30-17.30) 19313อ. ดร.ศิรวิรรณ,

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายพนัธว์รศิ พนัธุเถือ่น )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ทรงศกัดิ์ ธรรมจาํรสั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16

 5

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594180526

นายพนัธว์รศิ พนัธุเถื่อน

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594180527

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายวชัรพงษ ์รสจนัทร ์

โปรแกรมวิชา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-80/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (13.30-17.30) SU-405เทคโนโลยแีละนวตักรรมการศึกษา1033101 A 3(2-2-5) ผศ.สุกญัญา 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) SU-403จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรกึษา1053502 B 2(1-2-3) อ.ฐติริตัน์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 1425กฎหมายในชวีติประจาํวนั2560101 A 3(3-0-6) อ.วนัรตั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 7111, พฤ. (08.30-11.30) 7111ฟิสกิสพ์ื้นฐาน4011105 A 3(2-3-4) อ.วราภรณ์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (10.30-12.30) 7111, ศ. (08.30-10.30)สถติวิเิคราะห ์14052101 C 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (15.30-17.30) 19312, อ. (13.30-16.30) 19312การเรยีนรูร้ะบบเกษตร5002202 A 3(2-3-4) วา่ที ่ร.ต. ดร.บญุชาติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

ศ. (10.30-12.30) 19312ภาษาองักฤษทางการเกษตร 15002501 A 2(2-0-4) อ. ดร.ชณฎัตกิา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) 19313ฝึกประสบการณว์ชิาชพีเกษตรศาสตร ์15002801 A 2(0-150) ผศ.วรรณา, อ. ดร.ชมดาว

พฤ. (13.30-17.30) 19313วา่ที ่ร.ต. ดร.บญุชาต,ิ

พฤ. (13.30-17.30) 19313อ. ดร.ศิรวิรรณ,

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายวชัรพงษ ์รสจนัทร ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ทรงศกัดิ์ ธรรมจาํรสั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16

 5

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594180527

นายวชัรพงษ ์รสจนัทร ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594180528

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายศรายทุธ เสอืนอ้ย

โปรแกรมวิชา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-80/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (13.30-17.30) SU-405เทคโนโลยแีละนวตักรรมการศึกษา1033101 A 3(2-2-5) ผศ.สุกญัญา 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) SU-403จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรกึษา1053502 B 2(1-2-3) อ.ฐติริตัน์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 1425กฎหมายในชวีติประจาํวนั2560101 A 3(3-0-6) อ.วนัรตั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 7111, พฤ. (08.30-11.30) 7111ฟิสกิสพ์ื้นฐาน4011105 A 3(2-3-4) อ.วราภรณ์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (10.30-12.30) 7111, ศ. (08.30-10.30)สถติวิเิคราะห ์14052101 C 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (15.30-17.30) 19312, อ. (13.30-16.30) 19312การเรยีนรูร้ะบบเกษตร5002202 A 3(2-3-4) วา่ที ่ร.ต. ดร.บญุชาติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

ศ. (10.30-12.30) 19312ภาษาองักฤษทางการเกษตร 15002501 A 2(2-0-4) อ. ดร.ชณฎัตกิา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) 19313ฝึกประสบการณว์ชิาชพีเกษตรศาสตร ์15002801 A 2(0-150) ผศ.วรรณา, อ. ดร.ชมดาว

พฤ. (13.30-17.30) 19313วา่ที ่ร.ต. ดร.บญุชาต,ิ

พฤ. (13.30-17.30) 19313อ. ดร.ศิรวิรรณ,

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายศรายุทธ เสอืนอ้ย )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ทรงศกัดิ์ ธรรมจาํรสั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16

 5

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594180528

นายศรายทุธ เสอืนอ้ย

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594180529

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายสมรกัษ ์รื่นระเรงิศกัด์ิ

โปรแกรมวิชา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-80/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (13.30-17.30) SU-405เทคโนโลยแีละนวตักรรมการศึกษา1033101 A 3(2-2-5) ผศ.สุกญัญา 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) SU-403จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรกึษา1053502 B 2(1-2-3) อ.ฐติริตัน์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 1425กฎหมายในชวีติประจาํวนั2560101 A 3(3-0-6) อ.วนัรตั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 7111, พฤ. (08.30-11.30) 7111ฟิสกิสพ์ื้นฐาน4011105 A 3(2-3-4) อ.วราภรณ์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (10.30-12.30) 7111, ศ. (08.30-10.30)สถติวิเิคราะห ์14052101 C 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (15.30-17.30) 19312, อ. (13.30-16.30) 19312การเรยีนรูร้ะบบเกษตร5002202 A 3(2-3-4) วา่ที ่ร.ต. ดร.บญุชาติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

ศ. (10.30-12.30) 19312ภาษาองักฤษทางการเกษตร 15002501 A 2(2-0-4) อ. ดร.ชณฎัตกิา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) 19313ฝึกประสบการณว์ชิาชพีเกษตรศาสตร ์15002801 A 2(0-150) ผศ.วรรณา, อ. ดร.ชมดาว

พฤ. (13.30-17.30) 19313วา่ที ่ร.ต. ดร.บญุชาต,ิ

พฤ. (13.30-17.30) 19313อ. ดร.ศิรวิรรณ,

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายสมรกัษ ์รื่นระเรงิศกัดิ์ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ทรงศกัดิ์ ธรรมจาํรสั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16

 5

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594180529

นายสมรกัษ ์รื่นระเรงิศกัด์ิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594180531

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายอตนิยั โถวสกลุ

โปรแกรมวิชา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-80/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (13.30-17.30) SU-405เทคโนโลยแีละนวตักรรมการศึกษา1033101 A 3(2-2-5) ผศ.สุกญัญา 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) SU-403จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรกึษา1053502 B 2(1-2-3) อ.ฐติริตัน์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 1425กฎหมายในชวีติประจาํวนั2560101 A 3(3-0-6) อ.วนัรตั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 7111, พฤ. (08.30-11.30) 7111ฟิสกิสพ์ื้นฐาน4011105 A 3(2-3-4) อ.วราภรณ์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (10.30-12.30) 7111, ศ. (08.30-10.30)สถติวิเิคราะห ์14052101 C 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (15.30-17.30) 19312, อ. (13.30-16.30) 19312การเรยีนรูร้ะบบเกษตร5002202 A 3(2-3-4) วา่ที ่ร.ต. ดร.บญุชาติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

ศ. (10.30-12.30) 19312ภาษาองักฤษทางการเกษตร 15002501 A 2(2-0-4) อ. ดร.ชณฎัตกิา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) 19313ฝึกประสบการณว์ชิาชพีเกษตรศาสตร ์15002801 A 2(0-150) ผศ.วรรณา, อ. ดร.ชมดาว

พฤ. (13.30-17.30) 19313วา่ที ่ร.ต. ดร.บญุชาต,ิ

พฤ. (13.30-17.30) 19313อ. ดร.ศิรวิรรณ,

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายอตนิยั โถวสกลุ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ทรงศกัดิ์ ธรรมจาํรสั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16

 5

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594180531

นายอตนิยั โถวสกลุ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594180532

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายอลงกต คลอ่งแคลว่

โปรแกรมวิชา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-80/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (13.30-17.30) SU-405เทคโนโลยแีละนวตักรรมการศึกษา1033101 A 3(2-2-5) ผศ.สุกญัญา 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) SU-403จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรกึษา1053502 B 2(1-2-3) อ.ฐติริตัน์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 1425กฎหมายในชวีติประจาํวนั2560101 A 3(3-0-6) อ.วนัรตั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 7111, พฤ. (08.30-11.30) 7111ฟิสกิสพ์ื้นฐาน4011105 A 3(2-3-4) อ.วราภรณ์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (10.30-12.30) 7111, ศ. (08.30-10.30)สถติวิเิคราะห ์14052101 C 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (15.30-17.30) 19312, อ. (13.30-16.30) 19312การเรยีนรูร้ะบบเกษตร5002202 A 3(2-3-4) วา่ที ่ร.ต. ดร.บญุชาติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

ศ. (10.30-12.30) 19312ภาษาองักฤษทางการเกษตร 15002501 A 2(2-0-4) อ. ดร.ชณฎัตกิา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) 19313ฝึกประสบการณว์ชิาชพีเกษตรศาสตร ์15002801 A 2(0-150) ผศ.วรรณา, อ. ดร.ชมดาว

พฤ. (13.30-17.30) 19313วา่ที ่ร.ต. ดร.บญุชาต,ิ

พฤ. (13.30-17.30) 19313อ. ดร.ศิรวิรรณ,

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายอลงกต คลอ่งแคลว่ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ทรงศกัดิ์ ธรรมจาํรสั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16

 5

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594180532

นายอลงกต คลอ่งแคลว่

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594180533

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายอานนท ์ใจดี

โปรแกรมวิชา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี5 ปี

5941-80/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (13.30-17.30) SU-405เทคโนโลยแีละนวตักรรมการศึกษา1033101 A 3(2-2-5) ผศ.สุกญัญา 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) SU-403จติวทิยาการแนะแนวและการใหค้าํปรกึษา1053502 B 2(1-2-3) อ.ฐติริตัน์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 1425กฎหมายในชวีติประจาํวนั2560101 A 3(3-0-6) อ.วนัรตั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 7111, พฤ. (08.30-11.30) 7111ฟิสกิสพ์ื้นฐาน4011105 A 3(2-3-4) อ.วราภรณ์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (10.30-12.30) 7111, ศ. (08.30-10.30)สถติวิเิคราะห ์14052101 C 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (15.30-17.30) 19312, อ. (13.30-16.30) 19312การเรยีนรูร้ะบบเกษตร5002202 A 3(2-3-4) วา่ที ่ร.ต. ดร.บญุชาติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

ศ. (10.30-12.30) 19312ภาษาองักฤษทางการเกษตร 15002501 A 2(2-0-4) อ. ดร.ชณฎัตกิา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) 19313ฝึกประสบการณว์ชิาชพีเกษตรศาสตร ์15002801 A 2(0-150) ผศ.วรรณา, อ. ดร.ชมดาว

พฤ. (13.30-17.30) 19313วา่ที ่ร.ต. ดร.บญุชาต,ิ

พฤ. (13.30-17.30) 19313อ. ดร.ศิรวิรรณ,

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายอานนท ์ใจด ี)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ทรงศกัดิ์ ธรรมจาํรสั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16

 5

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594180533

นายอานนท ์ใจดี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594186501

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกชพรรณ แสงเพช็ร

โปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี5 ปี

5941-86/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-12.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 P 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) SU-407ภาษาและวฒันธรรม1022202 A 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 931สือ่สรา้งสรรคก์ารเรยีนรูส้าํหรบัเดก็ปฐมว ั1071401 A 2(1-2-3) อ.อญัชนา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-16.30) 931หุ่นและนิทานสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1071403 A 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-16.30) 931โภชนาการและอนามยัสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073302 A 2(1-2-3) อ.อญัชนา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1422นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 B 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 938หนงัสอืสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1074401 A 2(1-2-3) อ.ชนาธปิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (09.30-12.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 B 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-15.30) 3101, ศ. (15.30-17.30) 312เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 G 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา, อ. 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกชพรรณ แสงเพช็ร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อญัชนา เถาวช์าล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21

 0

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594186501

นางสาวกชพรรณ แสงเพช็ร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594186502

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกนกนาถ อทุธา

โปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี5 ปี

5941-86/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-12.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 P 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) SU-407ภาษาและวฒันธรรม1022202 A 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 931สือ่สรา้งสรรคก์ารเรยีนรูส้าํหรบัเดก็ปฐมว ั1071401 A 2(1-2-3) อ.อญัชนา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-16.30) 931หุ่นและนิทานสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1071403 A 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-16.30) 931โภชนาการและอนามยัสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073302 A 2(1-2-3) อ.อญัชนา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1422นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 B 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 938หนงัสอืสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1074401 A 2(1-2-3) อ.ชนาธปิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (09.30-12.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 B 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-15.30) 3101, ศ. (15.30-17.30) 312เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 G 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา, อ. 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกนกนาถ อทุธา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อญัชนา เถาวช์าล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21

 0

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594186502

นางสาวกนกนาถ อทุธา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594186503

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกมลชนก ลิ้มสวุรรณ์

โปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี5 ปี

5941-86/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-12.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 P 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) SU-407ภาษาและวฒันธรรม1022202 A 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 931สือ่สรา้งสรรคก์ารเรยีนรูส้าํหรบัเดก็ปฐมว ั1071401 A 2(1-2-3) อ.อญัชนา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-16.30) 931หุ่นและนิทานสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1071403 A 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-16.30) 931โภชนาการและอนามยัสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073302 A 2(1-2-3) อ.อญัชนา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1422นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 B 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 938หนงัสอืสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1074401 A 2(1-2-3) อ.ชนาธปิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (09.30-12.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 B 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-15.30) 3101, ศ. (15.30-17.30) 312เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 G 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา, อ. 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกมลชนก ลิ้มสุวรรณ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อญัชนา เถาวช์าล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21

 0

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594186503

นางสาวกมลชนก ลิ้มสวุรรณ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594186505

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวขวญัใจ ปานคาํ

โปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี5 ปี

5941-86/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-12.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 P 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) SU-407ภาษาและวฒันธรรม1022202 A 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 931สือ่สรา้งสรรคก์ารเรยีนรูส้าํหรบัเดก็ปฐมว ั1071401 A 2(1-2-3) อ.อญัชนา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-16.30) 931หุ่นและนิทานสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1071403 A 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-16.30) 931โภชนาการและอนามยัสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073302 A 2(1-2-3) อ.อญัชนา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1422นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 B 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 938หนงัสอืสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1074401 A 2(1-2-3) อ.ชนาธปิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (09.30-12.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 B 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-15.30) 3101, ศ. (15.30-17.30) 312เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 G 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา, อ. 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวขวญัใจ ปานคาํ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อญัชนา เถาวช์าล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21

 0

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594186505

นางสาวขวญัใจ ปานคาํ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594186506

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจริชัยา ฤทธิ์มนตรี

โปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี5 ปี

5941-86/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-12.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 P 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) SU-407ภาษาและวฒันธรรม1022202 A 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 931สือ่สรา้งสรรคก์ารเรยีนรูส้าํหรบัเดก็ปฐมว ั1071401 A 2(1-2-3) อ.อญัชนา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-16.30) 931หุ่นและนิทานสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1071403 A 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-16.30) 931โภชนาการและอนามยัสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073302 A 2(1-2-3) อ.อญัชนา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1422นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 B 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 938หนงัสอืสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1074401 A 2(1-2-3) อ.ชนาธปิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (09.30-12.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 B 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-15.30) 3101, ศ. (15.30-17.30) 312เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 G 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา, อ. 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวจริชัยา ฤทธิ์มนตร ี)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อญัชนา เถาวช์าล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21

 0

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594186506

นางสาวจริชัยา ฤทธิ์มนตรี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594186507

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเจนจริา ไพศาลสมทุร

โปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี5 ปี

5941-86/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-12.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 P 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) SU-407ภาษาและวฒันธรรม1022202 A 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 931สือ่สรา้งสรรคก์ารเรยีนรูส้าํหรบัเดก็ปฐมว ั1071401 A 2(1-2-3) อ.อญัชนา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-16.30) 931หุ่นและนิทานสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1071403 A 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-16.30) 931โภชนาการและอนามยัสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073302 A 2(1-2-3) อ.อญัชนา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1422นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 B 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 938หนงัสอืสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1074401 A 2(1-2-3) อ.ชนาธปิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (09.30-12.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 B 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-15.30) 3101, ศ. (15.30-17.30) 312เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 G 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา, อ. 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวเจนจริา ไพศาลสมทุร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อญัชนา เถาวช์าล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21

 0

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594186507

นางสาวเจนจริา ไพศาลสมทุร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594186508

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชนญัญา แขกวนัวงค์

โปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี5 ปี

5941-86/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-12.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 P 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) SU-407ภาษาและวฒันธรรม1022202 A 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 931สือ่สรา้งสรรคก์ารเรยีนรูส้าํหรบัเดก็ปฐมว ั1071401 A 2(1-2-3) อ.อญัชนา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-16.30) 931หุ่นและนิทานสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1071403 A 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-16.30) 931โภชนาการและอนามยัสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073302 A 2(1-2-3) อ.อญัชนา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1422นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 B 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 938หนงัสอืสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1074401 A 2(1-2-3) อ.ชนาธปิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (09.30-12.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 B 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-15.30) 3101, ศ. (15.30-17.30) 312เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 G 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา, อ. 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวชนญัญา แขกวนัวงค ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อญัชนา เถาวช์าล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21

 0

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594186508

นางสาวชนญัญา แขกวนัวงค์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594186510

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวฐติาภา พอุอ้ย

โปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี5 ปี

5941-86/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-12.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 P 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) SU-407ภาษาและวฒันธรรม1022202 A 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 931สือ่สรา้งสรรคก์ารเรยีนรูส้าํหรบัเดก็ปฐมว ั1071401 A 2(1-2-3) อ.อญัชนา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-16.30) 931หุ่นและนิทานสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1071403 A 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-16.30) 931โภชนาการและอนามยัสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073302 A 2(1-2-3) อ.อญัชนา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1422นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 B 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 938หนงัสอืสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1074401 A 2(1-2-3) อ.ชนาธปิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (09.30-12.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 B 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-15.30) 3101, ศ. (15.30-17.30) 312เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 G 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา, อ. 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวฐติาภา พอุอ้ย )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อญัชนา เถาวช์าล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21

 0

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594186510

นางสาวฐติาภา พอุอ้ย

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594186511

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐกานณ์ ชา้งเนียม

โปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี5 ปี

5941-86/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-12.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 P 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) SU-407ภาษาและวฒันธรรม1022202 A 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 931สือ่สรา้งสรรคก์ารเรยีนรูส้าํหรบัเดก็ปฐมว ั1071401 A 2(1-2-3) อ.อญัชนา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-16.30) 931หุ่นและนิทานสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1071403 A 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-16.30) 931โภชนาการและอนามยัสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073302 A 2(1-2-3) อ.อญัชนา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1422นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 B 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 938หนงัสอืสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1074401 A 2(1-2-3) อ.ชนาธปิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (09.30-12.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 B 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-15.30) 3101, ศ. (15.30-17.30) 312เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 G 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา, อ. 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวณฐักานณ ์ชา้งเนียม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อญัชนา เถาวช์าล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21

 0

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594186511

นางสาวณัฐกานณ์ ชา้งเนียม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594186512

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวทศันีย ์จนีบนัทกึ

โปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี5 ปี

5941-86/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-12.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 P 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) SU-407ภาษาและวฒันธรรม1022202 A 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 931สือ่สรา้งสรรคก์ารเรยีนรูส้าํหรบัเดก็ปฐมว ั1071401 A 2(1-2-3) อ.อญัชนา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-16.30) 931หุ่นและนิทานสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1071403 A 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-16.30) 931โภชนาการและอนามยัสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073302 A 2(1-2-3) อ.อญัชนา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1422นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 B 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 938หนงัสอืสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1074401 A 2(1-2-3) อ.ชนาธปิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (09.30-12.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 B 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-15.30) 3101, ศ. (15.30-17.30) 312เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 G 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา, อ. 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวทศันีย ์จนีบนัทกึ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อญัชนา เถาวช์าล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21

 0

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594186512

นางสาวทศันีย ์จนีบนัทกึ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594186513

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวทติยา ฉิมพาลี

โปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี5 ปี

5941-86/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-12.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 P 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) SU-407ภาษาและวฒันธรรม1022202 A 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 931สือ่สรา้งสรรคก์ารเรยีนรูส้าํหรบัเดก็ปฐมว ั1071401 A 2(1-2-3) อ.อญัชนา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-16.30) 931หุ่นและนิทานสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1071403 A 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-16.30) 931โภชนาการและอนามยัสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073302 A 2(1-2-3) อ.อญัชนา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1422นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 B 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 938หนงัสอืสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1074401 A 2(1-2-3) อ.ชนาธปิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (09.30-12.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 B 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-15.30) 3101, ศ. (15.30-17.30) 312เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 G 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา, อ. 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวทติยา ฉิมพาล ี)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อญัชนา เถาวช์าล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21

 0

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594186513

นางสาวทติยา ฉิมพาลี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594186514

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธนาพรรณ แซ่จวิ

โปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี5 ปี

5941-86/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-12.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 P 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) SU-407ภาษาและวฒันธรรม1022202 A 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 931สือ่สรา้งสรรคก์ารเรยีนรูส้าํหรบัเดก็ปฐมว ั1071401 A 2(1-2-3) อ.อญัชนา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-16.30) 931หุ่นและนิทานสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1071403 A 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-16.30) 931โภชนาการและอนามยัสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073302 A 2(1-2-3) อ.อญัชนา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1422นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 B 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 938หนงัสอืสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1074401 A 2(1-2-3) อ.ชนาธปิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (09.30-12.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 B 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-15.30) 3101, ศ. (15.30-17.30) 312เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 G 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา, อ. 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวธนาพรรณ แซ่จวิ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อญัชนา เถาวช์าล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21

 0

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594186514

นางสาวธนาพรรณ แซ่จวิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594186518

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนิศารตัน ์บูราพรนุสรณ์

โปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี5 ปี

5941-86/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-12.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 P 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) SU-407ภาษาและวฒันธรรม1022202 A 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 931สือ่สรา้งสรรคก์ารเรยีนรูส้าํหรบัเดก็ปฐมว ั1071401 A 2(1-2-3) อ.อญัชนา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-16.30) 931หุ่นและนิทานสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1071403 A 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-16.30) 931โภชนาการและอนามยัสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073302 A 2(1-2-3) อ.อญัชนา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1422นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 B 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 938หนงัสอืสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1074401 A 2(1-2-3) อ.ชนาธปิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (09.30-12.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 B 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-15.30) 3101, ศ. (15.30-17.30) 312เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 G 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา, อ. 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวนิศารตัน ์บูราพรนุสรณ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อญัชนา เถาวช์าล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21

 0

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594186518

นางสาวนิศารตัน์ บูราพรนุสรณ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594186519

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเบญจมาศ ทองเงนิ

โปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี5 ปี

5941-86/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-12.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 P 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) SU-407ภาษาและวฒันธรรม1022202 A 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 931สือ่สรา้งสรรคก์ารเรยีนรูส้าํหรบัเดก็ปฐมว ั1071401 A 2(1-2-3) อ.อญัชนา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-16.30) 931หุ่นและนิทานสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1071403 A 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-16.30) 931โภชนาการและอนามยัสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073302 A 2(1-2-3) อ.อญัชนา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1422นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 B 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 938หนงัสอืสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1074401 A 2(1-2-3) อ.ชนาธปิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (09.30-12.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 B 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-15.30) 3101, ศ. (15.30-17.30) 312เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 G 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา, อ. 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวเบญจมาศ ทองเงนิ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อญัชนา เถาวช์าล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21

 0

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594186519

นางสาวเบญจมาศ ทองเงนิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594186521

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเปรมมิตา หลงใจคอย

โปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี5 ปี

5941-86/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-12.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 P 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) SU-407ภาษาและวฒันธรรม1022202 A 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 931สือ่สรา้งสรรคก์ารเรยีนรูส้าํหรบัเดก็ปฐมว ั1071401 A 2(1-2-3) อ.อญัชนา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-16.30) 931หุ่นและนิทานสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1071403 A 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-16.30) 931โภชนาการและอนามยัสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073302 A 2(1-2-3) อ.อญัชนา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1422นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 B 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 938หนงัสอืสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1074401 A 2(1-2-3) อ.ชนาธปิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (09.30-12.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 B 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-15.30) 3101, ศ. (15.30-17.30) 312เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 G 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา, อ. 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวเปรมมติา หลงใจคอย )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อญัชนา เถาวช์าล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21

 0

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594186521

นางสาวเปรมมิตา หลงใจคอย

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594186522

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพรทพิย ์ไปปอด

โปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี5 ปี

5941-86/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-12.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 P 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) SU-407ภาษาและวฒันธรรม1022202 A 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 931สือ่สรา้งสรรคก์ารเรยีนรูส้าํหรบัเดก็ปฐมว ั1071401 A 2(1-2-3) อ.อญัชนา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-16.30) 931หุ่นและนิทานสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1071403 A 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-16.30) 931โภชนาการและอนามยัสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073302 A 2(1-2-3) อ.อญัชนา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1422นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 B 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 938หนงัสอืสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1074401 A 2(1-2-3) อ.ชนาธปิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (09.30-12.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 B 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-15.30) 3101, ศ. (15.30-17.30) 312เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 G 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา, อ. 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวพรทพิย ์ไปปอด )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อญัชนา เถาวช์าล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21

 0

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594186522

นางสาวพรทพิย ์ไปปอด

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594186523

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพรนภสั เผ่าหลกัแหลม

โปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี5 ปี

5941-86/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-12.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 P 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) SU-407ภาษาและวฒันธรรม1022202 A 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 931สือ่สรา้งสรรคก์ารเรยีนรูส้าํหรบัเดก็ปฐมว ั1071401 A 2(1-2-3) อ.อญัชนา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-16.30) 931หุ่นและนิทานสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1071403 A 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-16.30) 931โภชนาการและอนามยัสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073302 A 2(1-2-3) อ.อญัชนา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1422นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 B 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 938หนงัสอืสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1074401 A 2(1-2-3) อ.ชนาธปิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (09.30-12.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 B 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-15.30) 3101, ศ. (15.30-17.30) 312เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 G 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา, อ. 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวพรนภสั เผ่าหลกัแหลม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อญัชนา เถาวช์าล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21

 0

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594186523

นางสาวพรนภสั เผ่าหลกัแหลม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594186524

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพรพมิล พูลสวสัด์ิ

โปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี5 ปี

5941-86/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-12.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 P 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) SU-407ภาษาและวฒันธรรม1022202 A 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 931สือ่สรา้งสรรคก์ารเรยีนรูส้าํหรบัเดก็ปฐมว ั1071401 A 2(1-2-3) อ.อญัชนา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-16.30) 931หุ่นและนิทานสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1071403 A 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-16.30) 931โภชนาการและอนามยัสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073302 A 2(1-2-3) อ.อญัชนา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1422นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 B 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 938หนงัสอืสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1074401 A 2(1-2-3) อ.ชนาธปิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (09.30-12.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 B 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-15.30) 3101, ศ. (15.30-17.30) 312เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 G 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา, อ. 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวพรพมิล พลูสวสัดิ์ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อญัชนา เถาวช์าล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21

 0

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594186524

นางสาวพรพมิล พูลสวสัด์ิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594186525

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมณฑศิา โพธิ์งาม

โปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี5 ปี

5941-86/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-12.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 P 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) SU-407ภาษาและวฒันธรรม1022202 A 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 931สือ่สรา้งสรรคก์ารเรยีนรูส้าํหรบัเดก็ปฐมว ั1071401 A 2(1-2-3) อ.อญัชนา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-16.30) 931หุ่นและนิทานสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1071403 A 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-16.30) 931โภชนาการและอนามยัสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073302 A 2(1-2-3) อ.อญัชนา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1422นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 B 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 938หนงัสอืสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1074401 A 2(1-2-3) อ.ชนาธปิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (09.30-12.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 B 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-15.30) 3101, ศ. (15.30-17.30) 312เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 G 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา, อ. 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวมณฑศิา โพธิ์งาม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อญัชนา เถาวช์าล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21

 0

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594186525

นางสาวมณฑศิา โพธิ์งาม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594186526

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรนิพร กาํนิล

โปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี5 ปี

5941-86/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-12.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 P 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) SU-407ภาษาและวฒันธรรม1022202 A 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 931สือ่สรา้งสรรคก์ารเรยีนรูส้าํหรบัเดก็ปฐมว ั1071401 A 2(1-2-3) อ.อญัชนา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-16.30) 931หุ่นและนิทานสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1071403 A 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-16.30) 931โภชนาการและอนามยัสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073302 A 2(1-2-3) อ.อญัชนา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1422นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 B 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 938หนงัสอืสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1074401 A 2(1-2-3) อ.ชนาธปิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (09.30-12.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 B 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-15.30) 3101, ศ. (15.30-17.30) 312เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 G 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา, อ. 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวรนิพร กาํนิล )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อญัชนา เถาวช์าล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21

 0

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594186526

นางสาวรนิพร กาํนิล

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594186527

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวลกัษิกา ปลื้มไสยาสน์

โปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี5 ปี

5941-86/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-12.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 P 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) SU-407ภาษาและวฒันธรรม1022202 A 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 931สือ่สรา้งสรรคก์ารเรยีนรูส้าํหรบัเดก็ปฐมว ั1071401 A 2(1-2-3) อ.อญัชนา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-16.30) 931หุ่นและนิทานสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1071403 A 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-16.30) 931โภชนาการและอนามยัสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073302 A 2(1-2-3) อ.อญัชนา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1422นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 B 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 938หนงัสอืสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1074401 A 2(1-2-3) อ.ชนาธปิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (09.30-12.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 B 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-15.30) 3101, ศ. (15.30-17.30) 312เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 G 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา, อ. 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวลกัษกิา ปลื้มไสยาสน ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อญัชนา เถาวช์าล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21

 0

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594186527

นางสาวลกัษิกา ปลื้มไสยาสน์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594186528

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววรสิรา แสงอรุณ

โปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี5 ปี

5941-86/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-12.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 P 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) SU-407ภาษาและวฒันธรรม1022202 A 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 931สือ่สรา้งสรรคก์ารเรยีนรูส้าํหรบัเดก็ปฐมว ั1071401 A 2(1-2-3) อ.อญัชนา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-16.30) 931หุ่นและนิทานสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1071403 A 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-16.30) 931โภชนาการและอนามยัสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073302 A 2(1-2-3) อ.อญัชนา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1422นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 B 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 938หนงัสอืสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1074401 A 2(1-2-3) อ.ชนาธปิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (09.30-12.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 B 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-15.30) 3101, ศ. (15.30-17.30) 312เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 G 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา, อ. 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาววรสิรา แสงอรุณ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อญัชนา เถาวช์าล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21

 0

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594186528

นางสาววรสิรา แสงอรุณ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594186529

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเวธนี ปานหอม

โปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี5 ปี

5941-86/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-12.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 P 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) SU-407ภาษาและวฒันธรรม1022202 A 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 931สือ่สรา้งสรรคก์ารเรยีนรูส้าํหรบัเดก็ปฐมว ั1071401 A 2(1-2-3) อ.อญัชนา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-16.30) 931หุ่นและนิทานสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1071403 A 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-16.30) 931โภชนาการและอนามยัสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073302 A 2(1-2-3) อ.อญัชนา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1422นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 B 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 938หนงัสอืสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1074401 A 2(1-2-3) อ.ชนาธปิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (09.30-12.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 B 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-15.30) 3101, ศ. (15.30-17.30) 312เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 G 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา, อ. 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวเวธนี ปานหอม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อญัชนา เถาวช์าล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21

 0

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594186529

นางสาวเวธนี ปานหอม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594186530

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศศิวรรณ ประมงค์

โปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี5 ปี

5941-86/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-12.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 P 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) SU-407ภาษาและวฒันธรรม1022202 A 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 931สือ่สรา้งสรรคก์ารเรยีนรูส้าํหรบัเดก็ปฐมว ั1071401 A 2(1-2-3) อ.อญัชนา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-16.30) 931หุ่นและนิทานสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1071403 A 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-16.30) 931โภชนาการและอนามยัสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073302 A 2(1-2-3) อ.อญัชนา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1422นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 B 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 938หนงัสอืสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1074401 A 2(1-2-3) อ.ชนาธปิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (09.30-12.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 B 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-15.30) 3101, ศ. (15.30-17.30) 312เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 G 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา, อ. 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวศศิวรรณ ประมงค ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อญัชนา เถาวช์าล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21

 0

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594186530

นางสาวศศิวรรณ ประมงค์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594186531

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศภุกานต ์ชูจติต ์

โปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี5 ปี

5941-86/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-12.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 P 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) SU-407ภาษาและวฒันธรรม1022202 A 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 931สือ่สรา้งสรรคก์ารเรยีนรูส้าํหรบัเดก็ปฐมว ั1071401 A 2(1-2-3) อ.อญัชนา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-16.30) 931หุ่นและนิทานสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1071403 A 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-16.30) 931โภชนาการและอนามยัสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073302 A 2(1-2-3) อ.อญัชนา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1422นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 B 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 938หนงัสอืสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1074401 A 2(1-2-3) อ.ชนาธปิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (09.30-12.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 B 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-15.30) 3101, ศ. (15.30-17.30) 312เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 G 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา, อ. 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวศุภกานต ์ชูจติต ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อญัชนา เถาวช์าล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21

 0

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594186531

นางสาวศภุกานต ์ชูจติต ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594186532

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสลนิลดา เวยีงมา

โปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี5 ปี

5941-86/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-12.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 P 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) SU-407ภาษาและวฒันธรรม1022202 A 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 931สือ่สรา้งสรรคก์ารเรยีนรูส้าํหรบัเดก็ปฐมว ั1071401 A 2(1-2-3) อ.อญัชนา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-16.30) 931หุ่นและนิทานสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1071403 A 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-16.30) 931โภชนาการและอนามยัสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073302 A 2(1-2-3) อ.อญัชนา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1422นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 B 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 938หนงัสอืสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1074401 A 2(1-2-3) อ.ชนาธปิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (09.30-12.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 B 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสลนิลดา เวยีงมา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อญัชนา เถาวช์าล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

18

 0

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594186532

นางสาวสลนิลดา เวียงมา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594186534

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสดุารตัน ์ทพิยอและ๊

โปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี5 ปี

5941-86/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-12.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 P 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) SU-407ภาษาและวฒันธรรม1022202 A 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 931สือ่สรา้งสรรคก์ารเรยีนรูส้าํหรบัเดก็ปฐมว ั1071401 A 2(1-2-3) อ.อญัชนา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-16.30) 931หุ่นและนิทานสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1071403 A 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-16.30) 931โภชนาการและอนามยัสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073302 A 2(1-2-3) อ.อญัชนา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1422นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 B 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 938หนงัสอืสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1074401 A 2(1-2-3) อ.ชนาธปิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (09.30-12.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 B 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-15.30) 3101, ศ. (15.30-17.30) 312เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 G 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา, อ. 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุดารตัน ์ทพิยอและ๊ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อญัชนา เถาวช์าล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21

 0

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594186534

นางสาวสดุารตัน์ ทพิยอและ๊

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594186535

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสทุธิตา หนิมสขุ

โปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี5 ปี

5941-86/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-12.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 P 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) SU-407ภาษาและวฒันธรรม1022202 A 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 931สือ่สรา้งสรรคก์ารเรยีนรูส้าํหรบัเดก็ปฐมว ั1071401 A 2(1-2-3) อ.อญัชนา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-16.30) 931หุ่นและนิทานสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1071403 A 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-16.30) 931โภชนาการและอนามยัสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073302 A 2(1-2-3) อ.อญัชนา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1422นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 B 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 938หนงัสอืสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1074401 A 2(1-2-3) อ.ชนาธปิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (09.30-12.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 B 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-15.30) 3101, ศ. (15.30-17.30) 312เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 G 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา, อ. 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุทธติา หนิมสุข )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อญัชนา เถาวช์าล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21

 0

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594186535

นางสาวสทุธิตา หนิมสขุ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594186536

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสภุาพร หว้ยหงษท์อง

โปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี5 ปี

5941-86/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-12.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 P 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) SU-407ภาษาและวฒันธรรม1022202 A 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 931สือ่สรา้งสรรคก์ารเรยีนรูส้าํหรบัเดก็ปฐมว ั1071401 A 2(1-2-3) อ.อญัชนา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-16.30) 931หุ่นและนิทานสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1071403 A 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-16.30) 931โภชนาการและอนามยัสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073302 A 2(1-2-3) อ.อญัชนา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1422นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 B 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 938หนงัสอืสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1074401 A 2(1-2-3) อ.ชนาธปิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (09.30-12.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 B 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-15.30) 3101, ศ. (15.30-17.30) 312เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 G 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา, อ. 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุภาพร หว้ยหงษท์อง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อญัชนา เถาวช์าล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21

 0

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594186536

นางสาวสภุาพร หว้ยหงษท์อง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594186537

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเสาวภา บญุสู

โปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี5 ปี

5941-86/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-12.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 P 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) SU-407ภาษาและวฒันธรรม1022202 A 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 931สือ่สรา้งสรรคก์ารเรยีนรูส้าํหรบัเดก็ปฐมว ั1071401 A 2(1-2-3) อ.อญัชนา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-16.30) 931หุ่นและนิทานสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1071403 A 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-16.30) 931โภชนาการและอนามยัสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073302 A 2(1-2-3) อ.อญัชนา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1422นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 B 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 938หนงัสอืสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1074401 A 2(1-2-3) อ.ชนาธปิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (09.30-12.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 B 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-15.30) 3101, ศ. (15.30-17.30) 312เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 G 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา, อ. 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวเสาวภา บญุสู )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อญัชนา เถาวช์าล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21

 0

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594186537

นางสาวเสาวภา บญุสู

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594186538

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรนลนิ จนัทภาโส

โปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี5 ปี

5941-86/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-12.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 P 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) SU-407ภาษาและวฒันธรรม1022202 A 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 931สือ่สรา้งสรรคก์ารเรยีนรูส้าํหรบัเดก็ปฐมว ั1071401 A 2(1-2-3) อ.อญัชนา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-16.30) 931หุ่นและนิทานสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1071403 A 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-16.30) 931โภชนาการและอนามยัสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073302 A 2(1-2-3) อ.อญัชนา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1422นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 B 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 938หนงัสอืสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1074401 A 2(1-2-3) อ.ชนาธปิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (09.30-12.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 B 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-15.30) 3101, ศ. (15.30-17.30) 312เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 G 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา, อ. 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอรนลนิ จนัทภาโส )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อญัชนา เถาวช์าล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21

 0

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594186538

นางสาวอรนลนิ จนัทภาโส

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594186539

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรยา อกัษรทอง

โปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี5 ปี

5941-86/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-12.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 P 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) SU-407ภาษาและวฒันธรรม1022202 A 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 931สือ่สรา้งสรรคก์ารเรยีนรูส้าํหรบัเดก็ปฐมว ั1071401 A 2(1-2-3) อ.อญัชนา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-16.30) 931หุ่นและนิทานสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1071403 A 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-16.30) 931โภชนาการและอนามยัสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073302 A 2(1-2-3) อ.อญัชนา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1422นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 B 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 938หนงัสอืสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1074401 A 2(1-2-3) อ.ชนาธปิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (09.30-12.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 B 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-15.30) 3101, ศ. (15.30-17.30) 312เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 G 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา, อ. 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอรยา อกัษรทอง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อญัชนา เถาวช์าล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21

 0

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594186539

นางสาวอรยา อกัษรทอง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594186540

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอารดา แน่นแควน้

โปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี5 ปี

5941-86/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-12.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 P 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) SU-407ภาษาและวฒันธรรม1022202 A 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 931สือ่สรา้งสรรคก์ารเรยีนรูส้าํหรบัเดก็ปฐมว ั1071401 A 2(1-2-3) อ.อญัชนา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-16.30) 931หุ่นและนิทานสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1071403 A 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-16.30) 931โภชนาการและอนามยัสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073302 A 2(1-2-3) อ.อญัชนา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1422นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 B 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 938หนงัสอืสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1074401 A 2(1-2-3) อ.ชนาธปิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (09.30-12.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 B 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-15.30) 3101, ศ. (15.30-17.30) 312เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 G 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา, อ. 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอารดา แน่นแควน้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อญัชนา เถาวช์าล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21

 0

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594186540

นางสาวอารดา แน่นแควน้

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594186541

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอไุรรตัน ์ชุ่มเช้ือ

โปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี5 ปี

5941-86/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-12.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 P 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) SU-407ภาษาและวฒันธรรม1022202 A 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 931สือ่สรา้งสรรคก์ารเรยีนรูส้าํหรบัเดก็ปฐมว ั1071401 A 2(1-2-3) อ.อญัชนา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-16.30) 931หุ่นและนิทานสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1071403 A 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-16.30) 931โภชนาการและอนามยัสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073302 A 2(1-2-3) อ.อญัชนา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1422นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 B 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 938หนงัสอืสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1074401 A 2(1-2-3) อ.ชนาธปิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (09.30-12.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 B 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-15.30) 3101, ศ. (15.30-17.30) 312เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 G 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา, อ. 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอไุรรตัน ์ชุ่มเชื้อ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อญัชนา เถาวช์าล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21

 0

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594186541

นางสาวอไุรรตัน์ ชุ่มเช้ือ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594186542

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายพรเทพ เจยีระพนัธ์

โปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี5 ปี

5941-86/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-12.30) 935การพฒันาหลกัสูตร1022201 P 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) SU-407ภาษาและวฒันธรรม1022202 A 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 931สือ่สรา้งสรรคก์ารเรยีนรูส้าํหรบัเดก็ปฐมว ั1071401 A 2(1-2-3) อ.อญัชนา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-16.30) 931หุ่นและนิทานสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1071403 A 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-16.30) 931โภชนาการและอนามยัสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073302 A 2(1-2-3) อ.อญัชนา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1422นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 B 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 938หนงัสอืสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1074401 A 2(1-2-3) อ.ชนาธปิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (09.30-12.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 B 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-15.30) 3101, ศ. (15.30-17.30) 312เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 G 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา, อ. 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายพรเทพ เจยีระพนัธ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อญัชนา เถาวช์าล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21

 0

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594186542

นายพรเทพ เจยีระพนัธ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594186601

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกนกพร โตครีี

โปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี5 ปี

5941-86/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 Q 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-17.30) SU-505ภาษาและวฒันธรรม1022202 B 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 931สือ่สรา้งสรรคก์ารเรยีนรูส้าํหรบัเดก็ปฐมว ั1071401 B 2(1-2-3) อ.อญัชนา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 938หุ่นและนิทานสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1071403 B 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) SU-507โภชนาการและอนามยัสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073302 B 2(1-2-3) อ.อญัชนา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1422นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 C 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) SU-507หนงัสอืสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1074401 B 2(1-2-3) อ.ชนาธปิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (09.30-12.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 C 2(1-2-3) ผศ.เพญ็ทพิย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (15.30-17.30) 313, พฤ. (13.30-15.30) 3106เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 H 3(2-2-5) อ.กฤษดา, อ.กายทพิย์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกนกพร โตครี ี)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พรพรรณ เพง่ผล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21

 0

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594186601

นางสาวกนกพร โตครีี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594186602

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกฤษณา ทองคาํ

โปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี5 ปี

5941-86/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 Q 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-17.30) SU-505ภาษาและวฒันธรรม1022202 B 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 931สือ่สรา้งสรรคก์ารเรยีนรูส้าํหรบัเดก็ปฐมว ั1071401 B 2(1-2-3) อ.อญัชนา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 938หุ่นและนิทานสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1071403 B 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) SU-507โภชนาการและอนามยัสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073302 B 2(1-2-3) อ.อญัชนา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1422นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 C 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) SU-507หนงัสอืสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1074401 B 2(1-2-3) อ.ชนาธปิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (09.30-12.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 C 2(1-2-3) ผศ.เพญ็ทพิย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (15.30-17.30) 313, พฤ. (13.30-15.30) 3106เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 H 3(2-2-5) อ.กฤษดา, อ.กายทพิย์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกฤษณา ทองคาํ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พรพรรณ เพง่ผล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21

 0

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594186602

นางสาวกฤษณา ทองคาํ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594186603

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกอลาละ่ ชูชาติ

โปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี5 ปี

5941-86/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 Q 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-17.30) SU-505ภาษาและวฒันธรรม1022202 B 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 931สือ่สรา้งสรรคก์ารเรยีนรูส้าํหรบัเดก็ปฐมว ั1071401 B 2(1-2-3) อ.อญัชนา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 938หุ่นและนิทานสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1071403 B 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) SU-507โภชนาการและอนามยัสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073302 B 2(1-2-3) อ.อญัชนา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1422นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 C 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) SU-507หนงัสอืสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1074401 B 2(1-2-3) อ.ชนาธปิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (09.30-12.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 C 2(1-2-3) ผศ.เพญ็ทพิย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (15.30-17.30) 313, พฤ. (13.30-15.30) 3106เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 H 3(2-2-5) อ.กฤษดา, อ.กายทพิย์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกอลาละ่ ชูชาต ิ)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พรพรรณ เพง่ผล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21

 0

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594186603

นางสาวกอลาละ่ ชูชาติ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594186605

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกติตยิาวดี ช่วยบญุชู

โปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี5 ปี

5941-86/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 Q 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-17.30) SU-505ภาษาและวฒันธรรม1022202 B 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 931สือ่สรา้งสรรคก์ารเรยีนรูส้าํหรบัเดก็ปฐมว ั1071401 B 2(1-2-3) อ.อญัชนา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 938หุ่นและนิทานสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1071403 B 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) SU-507โภชนาการและอนามยัสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073302 B 2(1-2-3) อ.อญัชนา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1422นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 C 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) SU-507หนงัสอืสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1074401 B 2(1-2-3) อ.ชนาธปิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (09.30-12.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 C 2(1-2-3) ผศ.เพญ็ทพิย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (15.30-17.30) 313, พฤ. (13.30-15.30) 3106เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 H 3(2-2-5) อ.กฤษดา, อ.กายทพิย์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกติตยิาวด ีช่วยบญุชู )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พรพรรณ เพง่ผล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21

 0

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594186605

นางสาวกติตยิาวดี ช่วยบญุชู

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594186606

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกลุธิดา โสมเจรญิ

โปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี5 ปี

5941-86/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 Q 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-17.30) SU-505ภาษาและวฒันธรรม1022202 B 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 931สือ่สรา้งสรรคก์ารเรยีนรูส้าํหรบัเดก็ปฐมว ั1071401 B 2(1-2-3) อ.อญัชนา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 938หุ่นและนิทานสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1071403 B 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) SU-507โภชนาการและอนามยัสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073302 B 2(1-2-3) อ.อญัชนา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1422นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 C 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) SU-507หนงัสอืสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1074401 B 2(1-2-3) อ.ชนาธปิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (09.30-12.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 C 2(1-2-3) ผศ.เพญ็ทพิย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (15.30-17.30) 313, พฤ. (13.30-15.30) 3106เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 H 3(2-2-5) อ.กฤษดา, อ.กายทพิย์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกลุธดิา โสมเจรญิ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พรพรรณ เพง่ผล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21

 0

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594186606

นางสาวกลุธิดา โสมเจรญิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594186607

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจนัทมิา ช่อฉออ้น

โปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี5 ปี

5941-86/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 Q 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-17.30) SU-505ภาษาและวฒันธรรม1022202 B 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 931สือ่สรา้งสรรคก์ารเรยีนรูส้าํหรบัเดก็ปฐมว ั1071401 B 2(1-2-3) อ.อญัชนา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 938หุ่นและนิทานสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1071403 B 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) SU-507โภชนาการและอนามยัสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073302 B 2(1-2-3) อ.อญัชนา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1422นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 C 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) SU-507หนงัสอืสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1074401 B 2(1-2-3) อ.ชนาธปิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (09.30-12.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 C 2(1-2-3) ผศ.เพญ็ทพิย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (15.30-17.30) 313, พฤ. (13.30-15.30) 3106เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 H 3(2-2-5) อ.กฤษดา, อ.กายทพิย์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวจนัทมิา ช่อฉออ้น )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พรพรรณ เพง่ผล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21

 0

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594186607

นางสาวจนัทมิา ช่อฉออ้น

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594186608

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจนิดารตัน ์กรา่งใกล ้

โปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี5 ปี

5941-86/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 Q 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-17.30) SU-505ภาษาและวฒันธรรม1022202 B 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 931สือ่สรา้งสรรคก์ารเรยีนรูส้าํหรบัเดก็ปฐมว ั1071401 B 2(1-2-3) อ.อญัชนา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 938หุ่นและนิทานสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1071403 B 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) SU-507โภชนาการและอนามยัสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073302 B 2(1-2-3) อ.อญัชนา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1422นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 C 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) SU-507หนงัสอืสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1074401 B 2(1-2-3) อ.ชนาธปิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (09.30-12.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 C 2(1-2-3) ผศ.เพญ็ทพิย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (15.30-17.30) 313, พฤ. (13.30-15.30) 3106เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 H 3(2-2-5) อ.กฤษดา, อ.กายทพิย์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวจนิดารตัน ์กร่างใกล ้)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พรพรรณ เพง่ผล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21

 0

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594186608

นางสาวจนิดารตัน์ กร่างใกล ้

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594186609

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจุฑาทพิย ์พมิพส์วุรรณ

โปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี5 ปี

5941-86/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 Q 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-17.30) SU-505ภาษาและวฒันธรรม1022202 B 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 931สือ่สรา้งสรรคก์ารเรยีนรูส้าํหรบัเดก็ปฐมว ั1071401 B 2(1-2-3) อ.อญัชนา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 938หุ่นและนิทานสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1071403 B 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) SU-507โภชนาการและอนามยัสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073302 B 2(1-2-3) อ.อญัชนา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1422นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 C 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) SU-507หนงัสอืสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1074401 B 2(1-2-3) อ.ชนาธปิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (09.30-12.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 C 2(1-2-3) ผศ.เพญ็ทพิย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (15.30-17.30) 313, พฤ. (13.30-15.30) 3106เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 H 3(2-2-5) อ.กฤษดา, อ.กายทพิย์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวจฑุาทพิย ์พมิพสุ์วรรณ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พรพรรณ เพง่ผล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21

 0

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594186609

นางสาวจุฑาทพิย ์พมิพส์วุรรณ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594186610

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชลธิชา นาควชัระ

โปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี5 ปี

5941-86/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 Q 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-17.30) SU-505ภาษาและวฒันธรรม1022202 B 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 931สือ่สรา้งสรรคก์ารเรยีนรูส้าํหรบัเดก็ปฐมว ั1071401 B 2(1-2-3) อ.อญัชนา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 938หุ่นและนิทานสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1071403 B 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) SU-507โภชนาการและอนามยัสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073302 B 2(1-2-3) อ.อญัชนา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1422นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 C 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) SU-507หนงัสอืสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1074401 B 2(1-2-3) อ.ชนาธปิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (09.30-12.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 C 2(1-2-3) ผศ.เพญ็ทพิย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (15.30-17.30) 313, พฤ. (13.30-15.30) 3106เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 H 3(2-2-5) อ.กฤษดา, อ.กายทพิย์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวชลธชิา นาควชัระ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พรพรรณ เพง่ผล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21

 0

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594186610

นางสาวชลธิชา นาควชัระ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594186611

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชาลสิา คงมาก

โปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี5 ปี

5941-86/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 Q 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-17.30) SU-505ภาษาและวฒันธรรม1022202 B 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 931สือ่สรา้งสรรคก์ารเรยีนรูส้าํหรบัเดก็ปฐมว ั1071401 B 2(1-2-3) อ.อญัชนา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 938หุ่นและนิทานสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1071403 B 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) SU-507โภชนาการและอนามยัสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073302 B 2(1-2-3) อ.อญัชนา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1422นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 C 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) SU-507หนงัสอืสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1074401 B 2(1-2-3) อ.ชนาธปิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (09.30-12.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 C 2(1-2-3) ผศ.เพญ็ทพิย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (15.30-17.30) 313, พฤ. (13.30-15.30) 3106เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 H 3(2-2-5) อ.กฤษดา, อ.กายทพิย์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวชาลสิา คงมาก )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พรพรรณ เพง่ผล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21

 0

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594186611

นางสาวชาลสิา คงมาก

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594186613

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวญาณิศา สขุสาํเภา

โปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี5 ปี

5941-86/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 Q 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-17.30) SU-505ภาษาและวฒันธรรม1022202 B 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 931สือ่สรา้งสรรคก์ารเรยีนรูส้าํหรบัเดก็ปฐมว ั1071401 B 2(1-2-3) อ.อญัชนา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 938หุ่นและนิทานสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1071403 B 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) SU-507โภชนาการและอนามยัสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073302 B 2(1-2-3) อ.อญัชนา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1422นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 C 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) SU-507หนงัสอืสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1074401 B 2(1-2-3) อ.ชนาธปิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (09.30-12.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 C 2(1-2-3) ผศ.เพญ็ทพิย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (15.30-17.30) 313, พฤ. (13.30-15.30) 3106เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 H 3(2-2-5) อ.กฤษดา, อ.กายทพิย์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวญาณิศา สุขสาํเภา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พรพรรณ เพง่ผล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21

 0

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594186613

นางสาวญาณิศา สขุสาํเภา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594186614

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐชา ทองมาก

โปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี5 ปี

5941-86/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 Q 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-17.30) SU-505ภาษาและวฒันธรรม1022202 B 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 931สือ่สรา้งสรรคก์ารเรยีนรูส้าํหรบัเดก็ปฐมว ั1071401 B 2(1-2-3) อ.อญัชนา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 938หุ่นและนิทานสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1071403 B 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) SU-507โภชนาการและอนามยัสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073302 B 2(1-2-3) อ.อญัชนา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1422นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 C 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) SU-507หนงัสอืสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1074401 B 2(1-2-3) อ.ชนาธปิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (09.30-12.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 C 2(1-2-3) ผศ.เพญ็ทพิย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (15.30-17.30) 313, พฤ. (13.30-15.30) 3106เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 H 3(2-2-5) อ.กฤษดา, อ.กายทพิย์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวณฐัชา ทองมาก )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พรพรรณ เพง่ผล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21

 0

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594186614

นางสาวณัฐชา ทองมาก

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594186615

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนฤภร พงษเ์ทศ

โปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี5 ปี

5941-86/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 Q 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-17.30) SU-505ภาษาและวฒันธรรม1022202 B 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 931สือ่สรา้งสรรคก์ารเรยีนรูส้าํหรบัเดก็ปฐมว ั1071401 B 2(1-2-3) อ.อญัชนา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 938หุ่นและนิทานสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1071403 B 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) SU-507โภชนาการและอนามยัสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073302 B 2(1-2-3) อ.อญัชนา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1422นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 C 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) SU-507หนงัสอืสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1074401 B 2(1-2-3) อ.ชนาธปิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (09.30-12.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 C 2(1-2-3) ผศ.เพญ็ทพิย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (15.30-17.30) 313, พฤ. (13.30-15.30) 3106เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 H 3(2-2-5) อ.กฤษดา, อ.กายทพิย์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวนฤภร พงษเ์ทศ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พรพรรณ เพง่ผล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21

 0

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594186615

นางสาวนฤภร พงษเ์ทศ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594186616

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนลัวล ีสดุยูโซะ๊

โปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี5 ปี

5941-86/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 Q 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-17.30) SU-505ภาษาและวฒันธรรม1022202 B 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 931สือ่สรา้งสรรคก์ารเรยีนรูส้าํหรบัเดก็ปฐมว ั1071401 B 2(1-2-3) อ.อญัชนา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 938หุ่นและนิทานสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1071403 B 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) SU-507โภชนาการและอนามยัสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073302 B 2(1-2-3) อ.อญัชนา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1422นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 C 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) SU-507หนงัสอืสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1074401 B 2(1-2-3) อ.ชนาธปิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (09.30-12.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 C 2(1-2-3) ผศ.เพญ็ทพิย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (15.30-17.30) 313, พฤ. (13.30-15.30) 3106เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 H 3(2-2-5) อ.กฤษดา, อ.กายทพิย์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวนลัวล ีสุดยูโซะ๊ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พรพรรณ เพง่ผล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21

 0

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594186616

นางสาวนลัวล ีสดุยูโซะ๊

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594186617

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนูรนีา ดีเตะ(ทนุ)

โปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี5 ปี

5941-86/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 Q 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-17.30) SU-505ภาษาและวฒันธรรม1022202 B 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 931สือ่สรา้งสรรคก์ารเรยีนรูส้าํหรบัเดก็ปฐมว ั1071401 B 2(1-2-3) อ.อญัชนา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 938หุ่นและนิทานสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1071403 B 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) SU-507โภชนาการและอนามยัสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073302 B 2(1-2-3) อ.อญัชนา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1422นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 C 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) SU-507หนงัสอืสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1074401 B 2(1-2-3) อ.ชนาธปิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (09.30-12.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 C 2(1-2-3) ผศ.เพญ็ทพิย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (15.30-17.30) 313, พฤ. (13.30-15.30) 3106เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 H 3(2-2-5) อ.กฤษดา, อ.กายทพิย์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวนูรนีา ดเีตะ(ทนุ) )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พรพรรณ เพง่ผล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21

 0

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594186617

นางสาวนูรนีา ดีเตะ(ทนุ)

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594186618

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเบญจวรรณ มะเจีย่ว

โปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี5 ปี

5941-86/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 Q 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-17.30) SU-505ภาษาและวฒันธรรม1022202 B 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 931สือ่สรา้งสรรคก์ารเรยีนรูส้าํหรบัเดก็ปฐมว ั1071401 B 2(1-2-3) อ.อญัชนา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 938หุ่นและนิทานสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1071403 B 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) SU-507โภชนาการและอนามยัสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073302 B 2(1-2-3) อ.อญัชนา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1422นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 C 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) SU-507หนงัสอืสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1074401 B 2(1-2-3) อ.ชนาธปิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (09.30-12.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 C 2(1-2-3) ผศ.เพญ็ทพิย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (15.30-17.30) 313, พฤ. (13.30-15.30) 3106เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 H 3(2-2-5) อ.กฤษดา, อ.กายทพิย์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวเบญจวรรณ มะเจีย่ว )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พรพรรณ เพง่ผล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21

 0

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594186618

นางสาวเบญจวรรณ มะเจีย่ว

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594186619

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปนดัดา ศรเีอีย่ม

โปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี5 ปี

5941-86/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 Q 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-17.30) SU-505ภาษาและวฒันธรรม1022202 B 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 931สือ่สรา้งสรรคก์ารเรยีนรูส้าํหรบัเดก็ปฐมว ั1071401 B 2(1-2-3) อ.อญัชนา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 938หุ่นและนิทานสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1071403 B 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) SU-507โภชนาการและอนามยัสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073302 B 2(1-2-3) อ.อญัชนา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1422นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 C 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) SU-507หนงัสอืสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1074401 B 2(1-2-3) อ.ชนาธปิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (09.30-12.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 C 2(1-2-3) ผศ.เพญ็ทพิย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (15.30-17.30) 313, พฤ. (13.30-15.30) 3106เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 H 3(2-2-5) อ.กฤษดา, อ.กายทพิย์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวปนดัดา ศรเีอีย่ม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พรพรรณ เพง่ผล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21

 0

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594186619

นางสาวปนดัดา ศรเีอีย่ม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594186620

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปองทพิย ์กรสวสัด์ิ

โปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี5 ปี

5941-86/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 Q 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-17.30) SU-505ภาษาและวฒันธรรม1022202 B 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 931สือ่สรา้งสรรคก์ารเรยีนรูส้าํหรบัเดก็ปฐมว ั1071401 B 2(1-2-3) อ.อญัชนา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 938หุ่นและนิทานสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1071403 B 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) SU-507โภชนาการและอนามยัสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073302 B 2(1-2-3) อ.อญัชนา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1422นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 C 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) SU-507หนงัสอืสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1074401 B 2(1-2-3) อ.ชนาธปิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (09.30-12.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 C 2(1-2-3) ผศ.เพญ็ทพิย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (15.30-17.30) 313, พฤ. (13.30-15.30) 3106เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 H 3(2-2-5) อ.กฤษดา, อ.กายทพิย์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวปองทพิย ์กรสวสัดิ์ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พรพรรณ เพง่ผล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21

 0

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594186620

นางสาวปองทพิย ์กรสวสัด์ิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594186621

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปณัฑช์นิต มณีรตัน์

โปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี5 ปี

5941-86/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 Q 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-17.30) SU-505ภาษาและวฒันธรรม1022202 B 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 931สือ่สรา้งสรรคก์ารเรยีนรูส้าํหรบัเดก็ปฐมว ั1071401 B 2(1-2-3) อ.อญัชนา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 938หุ่นและนิทานสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1071403 B 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) SU-507โภชนาการและอนามยัสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073302 B 2(1-2-3) อ.อญัชนา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1422นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 C 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) SU-507หนงัสอืสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1074401 B 2(1-2-3) อ.ชนาธปิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (09.30-12.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 C 2(1-2-3) ผศ.เพญ็ทพิย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (15.30-17.30) 313, พฤ. (13.30-15.30) 3106เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 H 3(2-2-5) อ.กฤษดา, อ.กายทพิย์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวปณัฑช์นิต มณีรตัน ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พรพรรณ เพง่ผล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21

 0

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594186621

นางสาวปณัฑช์นิต มณีรตัน์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594186622

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปานไพลนิ สงัขศิ์ลป์ชยั

โปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี5 ปี

5941-86/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 Q 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-17.30) SU-505ภาษาและวฒันธรรม1022202 B 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 931สือ่สรา้งสรรคก์ารเรยีนรูส้าํหรบัเดก็ปฐมว ั1071401 B 2(1-2-3) อ.อญัชนา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 938หุ่นและนิทานสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1071403 B 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) SU-507โภชนาการและอนามยัสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073302 B 2(1-2-3) อ.อญัชนา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1422นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 C 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) SU-507หนงัสอืสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1074401 B 2(1-2-3) อ.ชนาธปิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (09.30-12.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 C 2(1-2-3) ผศ.เพญ็ทพิย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (15.30-17.30) 313, พฤ. (13.30-15.30) 3106เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 H 3(2-2-5) อ.กฤษดา, อ.กายทพิย์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวปานไพลนิ สงัขศิ์ลป์ชยั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พรพรรณ เพง่ผล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21

 0

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594186622

นางสาวปานไพลนิ สงัขศิ์ลป์ชยั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594186623

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพรนภา อนิทรเ์กตุ

โปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี5 ปี

5941-86/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 Q 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-17.30) SU-505ภาษาและวฒันธรรม1022202 B 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 931สือ่สรา้งสรรคก์ารเรยีนรูส้าํหรบัเดก็ปฐมว ั1071401 B 2(1-2-3) อ.อญัชนา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 938หุ่นและนิทานสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1071403 B 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) SU-507โภชนาการและอนามยัสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073302 B 2(1-2-3) อ.อญัชนา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1422นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 C 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) SU-507หนงัสอืสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1074401 B 2(1-2-3) อ.ชนาธปิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (09.30-12.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 C 2(1-2-3) ผศ.เพญ็ทพิย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (15.30-17.30) 313, พฤ. (13.30-15.30) 3106เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 H 3(2-2-5) อ.กฤษดา, อ.กายทพิย์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวพรนภา อนิทรเ์กต ุ)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พรพรรณ เพง่ผล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21

 0

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594186623

นางสาวพรนภา อนิทรเ์กตุ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594186625

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวภทัรธิดา สงัขส์วุรรณ

โปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี5 ปี

5941-86/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 Q 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-17.30) SU-505ภาษาและวฒันธรรม1022202 B 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 931สือ่สรา้งสรรคก์ารเรยีนรูส้าํหรบัเดก็ปฐมว ั1071401 B 2(1-2-3) อ.อญัชนา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 938หุ่นและนิทานสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1071403 B 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) SU-507โภชนาการและอนามยัสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073302 B 2(1-2-3) อ.อญัชนา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1422นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 C 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) SU-507หนงัสอืสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1074401 B 2(1-2-3) อ.ชนาธปิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (09.30-12.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 C 2(1-2-3) ผศ.เพญ็ทพิย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (15.30-17.30) 313, พฤ. (13.30-15.30) 3106เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 H 3(2-2-5) อ.กฤษดา, อ.กายทพิย์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวภทัรธดิา สงัขสุ์วรรณ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พรพรรณ เพง่ผล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21

 0

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594186625

นางสาวภทัรธิดา สงัขส์วุรรณ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594186626

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมณทริา บวัหลวง

โปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี5 ปี

5941-86/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 Q 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-17.30) SU-505ภาษาและวฒันธรรม1022202 B 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 931สือ่สรา้งสรรคก์ารเรยีนรูส้าํหรบัเดก็ปฐมว ั1071401 B 2(1-2-3) อ.อญัชนา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 938หุ่นและนิทานสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1071403 B 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) SU-507โภชนาการและอนามยัสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073302 B 2(1-2-3) อ.อญัชนา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1422นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 C 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) SU-507หนงัสอืสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1074401 B 2(1-2-3) อ.ชนาธปิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (09.30-12.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 C 2(1-2-3) ผศ.เพญ็ทพิย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (15.30-17.30) 313, พฤ. (13.30-15.30) 3106เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 H 3(2-2-5) อ.กฤษดา, อ.กายทพิย์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวมณทริา บวัหลวง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พรพรรณ เพง่ผล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21

 0

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594186626

นางสาวมณทริา บวัหลวง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594186627

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมารษิา เยน็ใจ

โปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี5 ปี

5941-86/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 Q 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-17.30) SU-505ภาษาและวฒันธรรม1022202 B 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 931สือ่สรา้งสรรคก์ารเรยีนรูส้าํหรบัเดก็ปฐมว ั1071401 B 2(1-2-3) อ.อญัชนา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 938หุ่นและนิทานสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1071403 B 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) SU-507โภชนาการและอนามยัสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073302 B 2(1-2-3) อ.อญัชนา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1422นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 C 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) SU-507หนงัสอืสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1074401 B 2(1-2-3) อ.ชนาธปิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (09.30-12.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 C 2(1-2-3) ผศ.เพญ็ทพิย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (15.30-17.30) 313, พฤ. (13.30-15.30) 3106เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 H 3(2-2-5) อ.กฤษดา, อ.กายทพิย์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวมารษิา เยน็ใจ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พรพรรณ เพง่ผล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21

 0

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594186627

นางสาวมารษิา เยน็ใจ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594186628

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวยวษิฐา หนูหตี

โปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี5 ปี

5941-86/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 Q 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-17.30) SU-505ภาษาและวฒันธรรม1022202 B 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 931สือ่สรา้งสรรคก์ารเรยีนรูส้าํหรบัเดก็ปฐมว ั1071401 B 2(1-2-3) อ.อญัชนา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 938หุ่นและนิทานสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1071403 B 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) SU-507โภชนาการและอนามยัสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073302 B 2(1-2-3) อ.อญัชนา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1422นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 C 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) SU-507หนงัสอืสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1074401 B 2(1-2-3) อ.ชนาธปิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (09.30-12.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 C 2(1-2-3) ผศ.เพญ็ทพิย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (15.30-17.30) 313, พฤ. (13.30-15.30) 3106เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 H 3(2-2-5) อ.กฤษดา, อ.กายทพิย์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวยวษิฐา หนูหตี )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พรพรรณ เพง่ผล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21

 0

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594186628

นางสาวยวิษฐา หนูหตี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594186629

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววทนัยา อนิทจกัร ์

โปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี5 ปี

5941-86/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 Q 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-17.30) SU-505ภาษาและวฒันธรรม1022202 B 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 931สือ่สรา้งสรรคก์ารเรยีนรูส้าํหรบัเดก็ปฐมว ั1071401 B 2(1-2-3) อ.อญัชนา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 938หุ่นและนิทานสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1071403 B 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) SU-507โภชนาการและอนามยัสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073302 B 2(1-2-3) อ.อญัชนา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1422นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 C 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) SU-507หนงัสอืสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1074401 B 2(1-2-3) อ.ชนาธปิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (09.30-12.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 C 2(1-2-3) ผศ.เพญ็ทพิย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (15.30-17.30) 313, พฤ. (13.30-15.30) 3106เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 H 3(2-2-5) อ.กฤษดา, อ.กายทพิย์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาววทนัยา อนิทจกัร ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พรพรรณ เพง่ผล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21

 0

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594186629

นางสาววทนัยา อนิทจกัร ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594186630

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเวธนี พสิวาส

โปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี5 ปี

5941-86/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 Q 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-17.30) SU-505ภาษาและวฒันธรรม1022202 B 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 931สือ่สรา้งสรรคก์ารเรยีนรูส้าํหรบัเดก็ปฐมว ั1071401 B 2(1-2-3) อ.อญัชนา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 938หุ่นและนิทานสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1071403 B 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) SU-507โภชนาการและอนามยัสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073302 B 2(1-2-3) อ.อญัชนา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1422นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 C 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) SU-507หนงัสอืสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1074401 B 2(1-2-3) อ.ชนาธปิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (09.30-12.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 C 2(1-2-3) ผศ.เพญ็ทพิย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (15.30-17.30) 313, พฤ. (13.30-15.30) 3106เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 H 3(2-2-5) อ.กฤษดา, อ.กายทพิย์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวเวธนี พสิวาส )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พรพรรณ เพง่ผล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21

 0

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594186630

นางสาวเวธนี พสิวาส

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594186631

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสายพรุิณ แสงนาค

โปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี5 ปี

5941-86/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 Q 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-17.30) SU-505ภาษาและวฒันธรรม1022202 B 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 931สือ่สรา้งสรรคก์ารเรยีนรูส้าํหรบัเดก็ปฐมว ั1071401 B 2(1-2-3) อ.อญัชนา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 938หุ่นและนิทานสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1071403 B 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) SU-507โภชนาการและอนามยัสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073302 B 2(1-2-3) อ.อญัชนา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1422นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 C 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) SU-507หนงัสอืสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1074401 B 2(1-2-3) อ.ชนาธปิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (09.30-12.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 C 2(1-2-3) ผศ.เพญ็ทพิย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (15.30-17.30) 313, พฤ. (13.30-15.30) 3106เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 H 3(2-2-5) อ.กฤษดา, อ.กายทพิย์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสายพรุิณ แสงนาค )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พรพรรณ เพง่ผล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21

 0

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594186631

นางสาวสายพรุิณ แสงนาค

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594186632

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสริพิร หลาํศิริ

โปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี5 ปี

5941-86/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 Q 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-17.30) SU-505ภาษาและวฒันธรรม1022202 B 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 931สือ่สรา้งสรรคก์ารเรยีนรูส้าํหรบัเดก็ปฐมว ั1071401 B 2(1-2-3) อ.อญัชนา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 938หุ่นและนิทานสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1071403 B 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) SU-507โภชนาการและอนามยัสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073302 B 2(1-2-3) อ.อญัชนา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1422นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 C 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) SU-507หนงัสอืสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1074401 B 2(1-2-3) อ.ชนาธปิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (09.30-12.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 C 2(1-2-3) ผศ.เพญ็ทพิย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (15.30-17.30) 313, พฤ. (13.30-15.30) 3106เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 H 3(2-2-5) อ.กฤษดา, อ.กายทพิย์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสริพิร หลาํศิร ิ)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พรพรรณ เพง่ผล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21

 0

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594186632

นางสาวสริพิร หลาํศิริ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594186633

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสพุดัชา ผ้ึงมี

โปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี5 ปี

5941-86/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 Q 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-17.30) SU-505ภาษาและวฒันธรรม1022202 B 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 931สือ่สรา้งสรรคก์ารเรยีนรูส้าํหรบัเดก็ปฐมว ั1071401 B 2(1-2-3) อ.อญัชนา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 938หุ่นและนิทานสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1071403 B 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) SU-507โภชนาการและอนามยัสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073302 B 2(1-2-3) อ.อญัชนา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1422นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 C 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) SU-507หนงัสอืสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1074401 B 2(1-2-3) อ.ชนาธปิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (09.30-12.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 C 2(1-2-3) ผศ.เพญ็ทพิย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (15.30-17.30) 313, พฤ. (13.30-15.30) 3106เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 H 3(2-2-5) อ.กฤษดา, อ.กายทพิย์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุพดัชา ผึ้งม ี)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พรพรรณ เพง่ผล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21

 0

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594186633

นางสาวสพุดัชา ผ้ึงมี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594186634

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสพุตัตรา ประทปีพชิยั

โปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี5 ปี

5941-86/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 Q 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-17.30) SU-505ภาษาและวฒันธรรม1022202 B 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 931สือ่สรา้งสรรคก์ารเรยีนรูส้าํหรบัเดก็ปฐมว ั1071401 B 2(1-2-3) อ.อญัชนา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 938หุ่นและนิทานสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1071403 B 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) SU-507โภชนาการและอนามยัสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073302 B 2(1-2-3) อ.อญัชนา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1422นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 C 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) SU-507หนงัสอืสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1074401 B 2(1-2-3) อ.ชนาธปิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (09.30-12.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 C 2(1-2-3) ผศ.เพญ็ทพิย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (15.30-17.30) 313, พฤ. (13.30-15.30) 3106เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 H 3(2-2-5) อ.กฤษดา, อ.กายทพิย์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุพตัตรา ประทปีพชิยั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พรพรรณ เพง่ผล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21

 0

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594186634

นางสาวสพุตัตรา ประทปีพชิยั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594186635

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสพุชิชา พูนเพิ่ม

โปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี5 ปี

5941-86/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 Q 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-17.30) SU-505ภาษาและวฒันธรรม1022202 B 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 931สือ่สรา้งสรรคก์ารเรยีนรูส้าํหรบัเดก็ปฐมว ั1071401 B 2(1-2-3) อ.อญัชนา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 938หุ่นและนิทานสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1071403 B 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) SU-507โภชนาการและอนามยัสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073302 B 2(1-2-3) อ.อญัชนา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1422นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 C 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) SU-507หนงัสอืสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1074401 B 2(1-2-3) อ.ชนาธปิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (09.30-12.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 C 2(1-2-3) ผศ.เพญ็ทพิย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (15.30-17.30) 313, พฤ. (13.30-15.30) 3106เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 H 3(2-2-5) อ.กฤษดา, อ.กายทพิย์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุพชิชา พนูเพิม่ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พรพรรณ เพง่ผล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21

 0

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594186635

นางสาวสพุชิชา พูนเพิ่ม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594186636

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสภุชัรยี ์คุม้เมือง

โปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี5 ปี

5941-86/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 Q 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-17.30) SU-505ภาษาและวฒันธรรม1022202 B 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 931สือ่สรา้งสรรคก์ารเรยีนรูส้าํหรบัเดก็ปฐมว ั1071401 B 2(1-2-3) อ.อญัชนา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 938หุ่นและนิทานสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1071403 B 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) SU-507โภชนาการและอนามยัสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073302 B 2(1-2-3) อ.อญัชนา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1422นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 C 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) SU-507หนงัสอืสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1074401 B 2(1-2-3) อ.ชนาธปิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (09.30-12.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 C 2(1-2-3) ผศ.เพญ็ทพิย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (15.30-17.30) 313, พฤ. (13.30-15.30) 3106เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 H 3(2-2-5) อ.กฤษดา, อ.กายทพิย์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุภชัรยี ์คุม้เมอืง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พรพรรณ เพง่ผล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21

 0

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594186636

นางสาวสภุชัรยี ์คุม้เมือง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594186637

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสมิุตรา สขุขํา

โปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี5 ปี

5941-86/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 Q 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-17.30) SU-505ภาษาและวฒันธรรม1022202 B 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 931สือ่สรา้งสรรคก์ารเรยีนรูส้าํหรบัเดก็ปฐมว ั1071401 B 2(1-2-3) อ.อญัชนา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 938หุ่นและนิทานสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1071403 B 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) SU-507โภชนาการและอนามยัสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073302 B 2(1-2-3) อ.อญัชนา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1422นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 C 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) SU-507หนงัสอืสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1074401 B 2(1-2-3) อ.ชนาธปิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (09.30-12.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 C 2(1-2-3) ผศ.เพญ็ทพิย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (15.30-17.30) 313, พฤ. (13.30-15.30) 3106เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 H 3(2-2-5) อ.กฤษดา, อ.กายทพิย์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุมติรา สุขขาํ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พรพรรณ เพง่ผล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21

 0

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594186637

นางสาวสมิุตรา สขุขํา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594186638

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสทุธิรกัษ ์ปานแกว้

โปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี5 ปี

5941-86/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 Q 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-17.30) SU-505ภาษาและวฒันธรรม1022202 B 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 931สือ่สรา้งสรรคก์ารเรยีนรูส้าํหรบัเดก็ปฐมว ั1071401 B 2(1-2-3) อ.อญัชนา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 938หุ่นและนิทานสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1071403 B 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) SU-507โภชนาการและอนามยัสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073302 B 2(1-2-3) อ.อญัชนา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1422นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 C 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) SU-507หนงัสอืสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1074401 B 2(1-2-3) อ.ชนาธปิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (09.30-12.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 C 2(1-2-3) ผศ.เพญ็ทพิย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (15.30-17.30) 313, พฤ. (13.30-15.30) 3106เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 H 3(2-2-5) อ.กฤษดา, อ.กายทพิย์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุทธริกัษ ์ปานแกว้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พรพรรณ เพง่ผล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21

 0

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594186638

นางสาวสทุธิรกัษ ์ปานแกว้

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594186639

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเสาวลกัษณ์ มงักรศกัด์ิสทิธิ์

โปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี5 ปี

5941-86/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 Q 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-17.30) SU-505ภาษาและวฒันธรรม1022202 B 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 931สือ่สรา้งสรรคก์ารเรยีนรูส้าํหรบัเดก็ปฐมว ั1071401 B 2(1-2-3) อ.อญัชนา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 938หุ่นและนิทานสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1071403 B 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) SU-507โภชนาการและอนามยัสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073302 B 2(1-2-3) อ.อญัชนา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1422นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 C 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) SU-507หนงัสอืสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1074401 B 2(1-2-3) อ.ชนาธปิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (09.30-12.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 C 2(1-2-3) ผศ.เพญ็ทพิย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (15.30-17.30) 313, พฤ. (13.30-15.30) 3106เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 H 3(2-2-5) อ.กฤษดา, อ.กายทพิย์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวเสาวลกัษณ ์มงักรศกัดิ์สทิธิ์ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พรพรรณ เพง่ผล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21

 0

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594186639

นางสาวเสาวลกัษณ์ มงักรศกัด์ิสทิธิ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594186640

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเหมือนขวญั จิว๋ใย

โปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี5 ปี

5941-86/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 Q 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-17.30) SU-505ภาษาและวฒันธรรม1022202 B 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 931สือ่สรา้งสรรคก์ารเรยีนรูส้าํหรบัเดก็ปฐมว ั1071401 B 2(1-2-3) อ.อญัชนา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 938หุ่นและนิทานสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1071403 B 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) SU-507โภชนาการและอนามยัสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073302 B 2(1-2-3) อ.อญัชนา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1422นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 C 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) SU-507หนงัสอืสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1074401 B 2(1-2-3) อ.ชนาธปิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (09.30-12.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 C 2(1-2-3) ผศ.เพญ็ทพิย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (15.30-17.30) 313, พฤ. (13.30-15.30) 3106เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 H 3(2-2-5) อ.กฤษดา, อ.กายทพิย์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวเหมอืนขวญั จิว๋ใย )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พรพรรณ เพง่ผล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21

 0

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594186640

นางสาวเหมือนขวญั จิว๋ใย

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594186641

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายวเิชียร อน้เป่ียม

โปรแกรมวิชา การศึกษาปฐมวยัปรญิญาตร ี5 ปี

5941-86/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (13.30-17.30) 936การพฒันาหลกัสูตร1022201 Q 3(2-2-5) อ. ดร.วราภรณ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-17.30) SU-505ภาษาและวฒันธรรม1022202 B 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 931สือ่สรา้งสรรคก์ารเรยีนรูส้าํหรบัเดก็ปฐมว ั1071401 B 2(1-2-3) อ.อญัชนา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 938หุ่นและนิทานสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1071403 B 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) SU-507โภชนาการและอนามยัสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073302 B 2(1-2-3) อ.อญัชนา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1422นาฎศิลป์และจนิตลลีาสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1073312 C 2(1-2-3) ผศ.วราภรณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) SU-507หนงัสอืสาํหรบัเดก็ปฐมวยั1074401 B 2(1-2-3) อ.ชนาธปิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (09.30-12.30) ยมินนัทนาการเพือ่ชวีติ4080102 C 2(1-2-3) ผศ.เพญ็ทพิย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (15.30-17.30) 313, พฤ. (13.30-15.30) 3106เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัครู7130403 H 3(2-2-5) อ.กฤษดา, อ.กายทพิย์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายวเิชยีร อน้เป่ียม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พรพรรณ เพง่ผล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

21

 0

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594186641

นายวิเชียร อน้เป่ียม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594189501

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกรรณิการ ์ชะอุม่ฤทธิ์

โปรแกรมวิชา พลศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-89/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (13.30-17.30) 934การพฒันาหลกัสูตร1022201 R 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-12.30) 933ภาษาและวฒันธรรม1022202 C 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1452อาเซยีนศึกษา2500106 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1431ภาษาองักฤษสาํหรบัครูพลศึกษา4081102 B 3(3-0-6) อ.มฆัวาน 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-10.30) 933จติวทิยาการกฬีา4081301 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (09.30-12.30) สระวา่ยนํา้การช่วยชวีติและความปลอดภยัทางนํา้4083303 A 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) โรงยมิการเป็นผูฝึ้กและการเป็นเจา้หนา้ทีก่ฬีาบา4084611 A 2(1-2-3) อ.กศุล 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 19506อาหารเพือ่สุขภาพ5070614 A 3(3-0-6) อ. ดร.กติตมิา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกรรณิการ ์ชะอุ่มฤทธิ์ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สทิธชิยั เพิม่สนิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10

11

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594189501

นางสาวกรรณิการ ์ชะอุม่ฤทธิ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594189503

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจริาวรรณ สดุสวาสด์ิ

โปรแกรมวิชา พลศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-89/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (13.30-17.30) 934การพฒันาหลกัสูตร1022201 R 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-12.30) 933ภาษาและวฒันธรรม1022202 C 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1452อาเซยีนศึกษา2500106 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1431ภาษาองักฤษสาํหรบัครูพลศึกษา4081102 B 3(3-0-6) อ.มฆัวาน 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-10.30) 933จติวทิยาการกฬีา4081301 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (09.30-12.30) สระวา่ยนํา้การช่วยชวีติและความปลอดภยัทางนํา้4083303 A 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) โรงยมิการเป็นผูฝึ้กและการเป็นเจา้หนา้ทีก่ฬีาบา4084611 A 2(1-2-3) อ.กศุล 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 19506อาหารเพือ่สุขภาพ5070614 A 3(3-0-6) อ. ดร.กติตมิา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวจริาวรรณ สุดสวาสดิ์ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สทิธชิยั เพิม่สนิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10

11

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594189503

นางสาวจริาวรรณ สดุสวาสด์ิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594189504

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนภาพร อตริตันา

โปรแกรมวิชา พลศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-89/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (13.30-17.30) 934การพฒันาหลกัสูตร1022201 R 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-12.30) 933ภาษาและวฒันธรรม1022202 C 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1452อาเซยีนศึกษา2500106 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1431ภาษาองักฤษสาํหรบัครูพลศึกษา4081102 B 3(3-0-6) อ.มฆัวาน 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-10.30) 933จติวทิยาการกฬีา4081301 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (09.30-12.30) สระวา่ยนํา้การช่วยชวีติและความปลอดภยัทางนํา้4083303 A 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) โรงยมิการเป็นผูฝึ้กและการเป็นเจา้หนา้ทีก่ฬีาบา4084611 A 2(1-2-3) อ.กศุล 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 19506อาหารเพือ่สุขภาพ5070614 A 3(3-0-6) อ. ดร.กติตมิา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวนภาพร อตริตันา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สทิธชิยั เพิม่สนิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10

11

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594189504

นางสาวนภาพร อตริตันา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594189506

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปวณีา เยี่ยมรมัย ์

โปรแกรมวิชา พลศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-89/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (13.30-17.30) 934การพฒันาหลกัสูตร1022201 R 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-12.30) 933ภาษาและวฒันธรรม1022202 C 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1452อาเซยีนศึกษา2500106 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1431ภาษาองักฤษสาํหรบัครูพลศึกษา4081102 B 3(3-0-6) อ.มฆัวาน 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-10.30) 933จติวทิยาการกฬีา4081301 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (09.30-12.30) สระวา่ยนํา้การช่วยชวีติและความปลอดภยัทางนํา้4083303 A 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) โรงยมิการเป็นผูฝึ้กและการเป็นเจา้หนา้ทีก่ฬีาบา4084611 A 2(1-2-3) อ.กศุล 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 19506อาหารเพือ่สุขภาพ5070614 A 3(3-0-6) อ. ดร.กติตมิา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวปวณีา เยีย่มรมัย ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สทิธชิยั เพิม่สนิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10

11

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594189506

นางสาวปวีณา เยี่ยมรมัย ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594189508

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพนิดา ม่วงสด

โปรแกรมวิชา พลศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-89/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (13.30-17.30) 934การพฒันาหลกัสูตร1022201 R 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-12.30) 933ภาษาและวฒันธรรม1022202 C 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1452อาเซยีนศึกษา2500106 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1431ภาษาองักฤษสาํหรบัครูพลศึกษา4081102 B 3(3-0-6) อ.มฆัวาน 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-10.30) 933จติวทิยาการกฬีา4081301 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (09.30-12.30) สระวา่ยนํา้การช่วยชวีติและความปลอดภยัทางนํา้4083303 A 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) โรงยมิการเป็นผูฝึ้กและการเป็นเจา้หนา้ทีก่ฬีาบา4084611 A 2(1-2-3) อ.กศุล 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 19506อาหารเพือ่สุขภาพ5070614 A 3(3-0-6) อ. ดร.กติตมิา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวพนิดา มว่งสด )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สทิธชิยั เพิม่สนิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10

11

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594189508

นางสาวพนิดา ม่วงสด

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594189509

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศภุาพชิญ ์อตัโสภณวฒันา

โปรแกรมวิชา พลศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-89/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (13.30-17.30) 934การพฒันาหลกัสูตร1022201 R 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-12.30) 933ภาษาและวฒันธรรม1022202 C 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1452อาเซยีนศึกษา2500106 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1431ภาษาองักฤษสาํหรบัครูพลศึกษา4081102 B 3(3-0-6) อ.มฆัวาน 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-10.30) 933จติวทิยาการกฬีา4081301 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (09.30-12.30) สระวา่ยนํา้การช่วยชวีติและความปลอดภยัทางนํา้4083303 A 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) โรงยมิการเป็นผูฝึ้กและการเป็นเจา้หนา้ทีก่ฬีาบา4084611 A 2(1-2-3) อ.กศุล 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 19506อาหารเพือ่สุขภาพ5070614 A 3(3-0-6) อ. ดร.กติตมิา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวศุภาพชิญ ์อตัโสภณวฒันา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สทิธชิยั เพิม่สนิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10

11

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594189509

นางสาวศภุาพชิญ ์อตัโสภณวฒันา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594189510

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสจุติรา นิลขนัธ ์

โปรแกรมวิชา พลศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-89/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (13.30-17.30) 934การพฒันาหลกัสูตร1022201 R 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-12.30) 933ภาษาและวฒันธรรม1022202 C 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1452อาเซยีนศึกษา2500106 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1431ภาษาองักฤษสาํหรบัครูพลศึกษา4081102 B 3(3-0-6) อ.มฆัวาน 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-10.30) 933จติวทิยาการกฬีา4081301 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (09.30-12.30) สระวา่ยนํา้การช่วยชวีติและความปลอดภยัทางนํา้4083303 A 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) โรงยมิการเป็นผูฝึ้กและการเป็นเจา้หนา้ทีก่ฬีาบา4084611 A 2(1-2-3) อ.กศุล 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 19506อาหารเพือ่สุขภาพ5070614 A 3(3-0-6) อ. ดร.กติตมิา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุจติรา นิลขนัธ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สทิธชิยั เพิม่สนิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10

11

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594189510

นางสาวสจุติรา นิลขนัธ ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594189511

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสภุาวดี ไชยเดชกาํจร

โปรแกรมวิชา พลศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-89/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (13.30-17.30) 934การพฒันาหลกัสูตร1022201 R 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-12.30) 933ภาษาและวฒันธรรม1022202 C 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1452อาเซยีนศึกษา2500106 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1431ภาษาองักฤษสาํหรบัครูพลศึกษา4081102 B 3(3-0-6) อ.มฆัวาน 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-10.30) 933จติวทิยาการกฬีา4081301 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (09.30-12.30) สระวา่ยนํา้การช่วยชวีติและความปลอดภยัทางนํา้4083303 A 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) โรงยมิการเป็นผูฝึ้กและการเป็นเจา้หนา้ทีก่ฬีาบา4084611 A 2(1-2-3) อ.กศุล 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 19506อาหารเพือ่สุขภาพ5070614 A 3(3-0-6) อ. ดร.กติตมิา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุภาวด ีไชยเดชกาํจร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สทิธชิยั เพิม่สนิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10

11

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594189511

นางสาวสภุาวดี ไชยเดชกาํจร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594189512

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรยา เชิดชู

โปรแกรมวิชา พลศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-89/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (13.30-17.30) 934การพฒันาหลกัสูตร1022201 R 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-12.30) 933ภาษาและวฒันธรรม1022202 C 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1452อาเซยีนศึกษา2500106 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1431ภาษาองักฤษสาํหรบัครูพลศึกษา4081102 B 3(3-0-6) อ.มฆัวาน 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-10.30) 933จติวทิยาการกฬีา4081301 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (09.30-12.30) สระวา่ยนํา้การช่วยชวีติและความปลอดภยัทางนํา้4083303 A 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) โรงยมิการเป็นผูฝึ้กและการเป็นเจา้หนา้ทีก่ฬีาบา4084611 A 2(1-2-3) อ.กศุล 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 19506อาหารเพือ่สุขภาพ5070614 A 3(3-0-6) อ. ดร.กติตมิา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอรยา เชดิชู )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สทิธชิยั เพิม่สนิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10

11

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594189512

นางสาวอรยา เชิดชู

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594189513

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอารรีตัน ์ศรชียัชนะ

โปรแกรมวิชา พลศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-89/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (13.30-17.30) 934การพฒันาหลกัสูตร1022201 R 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-12.30) 933ภาษาและวฒันธรรม1022202 C 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1452อาเซยีนศึกษา2500106 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1431ภาษาองักฤษสาํหรบัครูพลศึกษา4081102 B 3(3-0-6) อ.มฆัวาน 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-10.30) 933จติวทิยาการกฬีา4081301 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (09.30-12.30) สระวา่ยนํา้การช่วยชวีติและความปลอดภยัทางนํา้4083303 A 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) โรงยมิการเป็นผูฝึ้กและการเป็นเจา้หนา้ทีก่ฬีาบา4084611 A 2(1-2-3) อ.กศุล 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 19506อาหารเพือ่สุขภาพ5070614 A 3(3-0-6) อ. ดร.กติตมิา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอารรีตัน ์ศรชียัชนะ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สทิธชิยั เพิม่สนิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10

11

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594189513

นางสาวอารรีตัน์ ศรชียัชนะ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594189514

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอสิรา ศรวีลิยั

โปรแกรมวิชา พลศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-89/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (13.30-17.30) 934การพฒันาหลกัสูตร1022201 R 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-12.30) 933ภาษาและวฒันธรรม1022202 C 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1452อาเซยีนศึกษา2500106 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1431ภาษาองักฤษสาํหรบัครูพลศึกษา4081102 B 3(3-0-6) อ.มฆัวาน 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-10.30) 933จติวทิยาการกฬีา4081301 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (09.30-12.30) สระวา่ยนํา้การช่วยชวีติและความปลอดภยัทางนํา้4083303 A 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) โรงยมิการเป็นผูฝึ้กและการเป็นเจา้หนา้ทีก่ฬีาบา4084611 A 2(1-2-3) อ.กศุล 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 19506อาหารเพือ่สุขภาพ5070614 A 3(3-0-6) อ. ดร.กติตมิา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอสิรา ศรวีลิยั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สทิธชิยั เพิม่สนิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10

11

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594189514

นางสาวอสิรา ศรวีิลยั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594189515

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอมุาภรณ์ กณัฑบตุร

โปรแกรมวิชา พลศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-89/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (13.30-17.30) 934การพฒันาหลกัสูตร1022201 R 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-12.30) 933ภาษาและวฒันธรรม1022202 C 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1452อาเซยีนศึกษา2500106 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1431ภาษาองักฤษสาํหรบัครูพลศึกษา4081102 B 3(3-0-6) อ.มฆัวาน 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-10.30) 933จติวทิยาการกฬีา4081301 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (09.30-12.30) สระวา่ยนํา้การช่วยชวีติและความปลอดภยัทางนํา้4083303 A 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) โรงยมิการเป็นผูฝึ้กและการเป็นเจา้หนา้ทีก่ฬีาบา4084611 A 2(1-2-3) อ.กศุล 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 19506อาหารเพือ่สุขภาพ5070614 A 3(3-0-6) อ. ดร.กติตมิา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอมุาภรณ ์กณัฑบตุร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สทิธชิยั เพิม่สนิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10

11

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594189515

นางสาวอมุาภรณ์ กณัฑบตุร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594189516

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายกติตคิณุ เอีย่มสาํอางค์

โปรแกรมวิชา พลศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-89/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (13.30-17.30) 934การพฒันาหลกัสูตร1022201 R 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-12.30) 933ภาษาและวฒันธรรม1022202 C 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1452อาเซยีนศึกษา2500106 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1431ภาษาองักฤษสาํหรบัครูพลศึกษา4081102 B 3(3-0-6) อ.มฆัวาน 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-10.30) 933จติวทิยาการกฬีา4081301 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (09.30-12.30) สระวา่ยนํา้การช่วยชวีติและความปลอดภยัทางนํา้4083303 A 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) โรงยมิการเป็นผูฝึ้กและการเป็นเจา้หนา้ทีก่ฬีาบา4084611 A 2(1-2-3) อ.กศุล 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 19506อาหารเพือ่สุขภาพ5070614 A 3(3-0-6) อ. ดร.กติตมิา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายกติตคุิณ เอีย่มสาํอางค ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สทิธชิยั เพิม่สนิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10

11

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594189516

นายกติตคิณุ เอีย่มสาํอางค์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594189517

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายกติตภิณ จติรดาํรงค์

โปรแกรมวิชา พลศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-89/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (13.30-17.30) 934การพฒันาหลกัสูตร1022201 R 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-12.30) 933ภาษาและวฒันธรรม1022202 C 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1452อาเซยีนศึกษา2500106 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1431ภาษาองักฤษสาํหรบัครูพลศึกษา4081102 B 3(3-0-6) อ.มฆัวาน 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-10.30) 933จติวทิยาการกฬีา4081301 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (09.30-12.30) สระวา่ยนํา้การช่วยชวีติและความปลอดภยัทางนํา้4083303 A 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) โรงยมิการเป็นผูฝึ้กและการเป็นเจา้หนา้ทีก่ฬีาบา4084611 A 2(1-2-3) อ.กศุล 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 19506อาหารเพือ่สุขภาพ5070614 A 3(3-0-6) อ. ดร.กติตมิา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายกติตภิณ จติรดาํรงค ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สทิธชิยั เพิม่สนิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10

11

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594189517

นายกติตภิณ จติรดาํรงค์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594189519

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายจกัรพนัธ ์รอ้ยนาค

โปรแกรมวิชา พลศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-89/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (13.30-17.30) 934การพฒันาหลกัสูตร1022201 R 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-12.30) 933ภาษาและวฒันธรรม1022202 C 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1452อาเซยีนศึกษา2500106 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1431ภาษาองักฤษสาํหรบัครูพลศึกษา4081102 B 3(3-0-6) อ.มฆัวาน 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-10.30) 933จติวทิยาการกฬีา4081301 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (09.30-12.30) สระวา่ยนํา้การช่วยชวีติและความปลอดภยัทางนํา้4083303 A 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) โรงยมิการเป็นผูฝึ้กและการเป็นเจา้หนา้ทีก่ฬีาบา4084611 A 2(1-2-3) อ.กศุล 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 19506อาหารเพือ่สุขภาพ5070614 A 3(3-0-6) อ. ดร.กติตมิา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายจกัรพนัธ ์รอ้ยนาค )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สทิธชิยั เพิม่สนิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10

11

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594189519

นายจกัรพนัธ ์รอ้ยนาค

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594189521

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายชนกนัต ์มาลเีนตร

โปรแกรมวิชา พลศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-89/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (13.30-17.30) 934การพฒันาหลกัสูตร1022201 R 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-12.30) 933ภาษาและวฒันธรรม1022202 C 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1452อาเซยีนศึกษา2500106 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1431ภาษาองักฤษสาํหรบัครูพลศึกษา4081102 B 3(3-0-6) อ.มฆัวาน 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-10.30) 933จติวทิยาการกฬีา4081301 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (09.30-12.30) สระวา่ยนํา้การช่วยชวีติและความปลอดภยัทางนํา้4083303 A 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) โรงยมิการเป็นผูฝึ้กและการเป็นเจา้หนา้ทีก่ฬีาบา4084611 A 2(1-2-3) อ.กศุล 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 19506อาหารเพือ่สุขภาพ5070614 A 3(3-0-6) อ. ดร.กติตมิา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายชนกนัต ์มาลเีนตร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สทิธชิยั เพิม่สนิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10

11

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594189521

นายชนกนัต ์มาลเีนตร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594189523

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐปคลัภ ์บตุรเนตร

โปรแกรมวิชา พลศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-89/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (13.30-17.30) 934การพฒันาหลกัสูตร1022201 R 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-12.30) 933ภาษาและวฒันธรรม1022202 C 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1452อาเซยีนศึกษา2500106 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1431ภาษาองักฤษสาํหรบัครูพลศึกษา4081102 B 3(3-0-6) อ.มฆัวาน 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-10.30) 933จติวทิยาการกฬีา4081301 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (09.30-12.30) สระวา่ยนํา้การช่วยชวีติและความปลอดภยัทางนํา้4083303 A 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) โรงยมิการเป็นผูฝึ้กและการเป็นเจา้หนา้ทีก่ฬีาบา4084611 A 2(1-2-3) อ.กศุล 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 19506อาหารเพือ่สุขภาพ5070614 A 3(3-0-6) อ. ดร.กติตมิา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายณฐัปคลัภ ์บตุรเนตร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สทิธชิยั เพิม่สนิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10

11

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594189523

นายณัฐปคลัภ ์บตุรเนตร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594189524

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐพล กลิ่นหอม

โปรแกรมวิชา พลศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-89/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (13.30-17.30) 934การพฒันาหลกัสูตร1022201 R 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-12.30) 933ภาษาและวฒันธรรม1022202 C 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1452อาเซยีนศึกษา2500106 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1431ภาษาองักฤษสาํหรบัครูพลศึกษา4081102 B 3(3-0-6) อ.มฆัวาน 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-10.30) 933จติวทิยาการกฬีา4081301 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (09.30-12.30) สระวา่ยนํา้การช่วยชวีติและความปลอดภยัทางนํา้4083303 A 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) โรงยมิการเป็นผูฝึ้กและการเป็นเจา้หนา้ทีก่ฬีาบา4084611 A 2(1-2-3) อ.กศุล 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 19506อาหารเพือ่สุขภาพ5070614 A 3(3-0-6) อ. ดร.กติตมิา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายณฐัพล กลิน่หอม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สทิธชิยั เพิม่สนิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10

11

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594189524

นายณัฐพล กลิ่นหอม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594189525

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐภทัร องัคตรรีตัน์

โปรแกรมวิชา พลศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-89/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (13.30-17.30) 934การพฒันาหลกัสูตร1022201 R 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-12.30) 933ภาษาและวฒันธรรม1022202 C 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1452อาเซยีนศึกษา2500106 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1431ภาษาองักฤษสาํหรบัครูพลศึกษา4081102 B 3(3-0-6) อ.มฆัวาน 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-10.30) 933จติวทิยาการกฬีา4081301 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (09.30-12.30) สระวา่ยนํา้การช่วยชวีติและความปลอดภยัทางนํา้4083303 A 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) โรงยมิการเป็นผูฝึ้กและการเป็นเจา้หนา้ทีก่ฬีาบา4084611 A 2(1-2-3) อ.กศุล 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 19506อาหารเพือ่สุขภาพ5070614 A 3(3-0-6) อ. ดร.กติตมิา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายณฐัภทัร องัคตรรีตัน ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สทิธชิยั เพิม่สนิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10

11

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594189525

นายณัฐภทัร องัคตรรีตัน์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594189526

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายธีรวทุธ สงัขฤ์ทธิ์ (ความสามารถพเิศษ)

โปรแกรมวิชา พลศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-89/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (13.30-17.30) 934การพฒันาหลกัสูตร1022201 R 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-12.30) 933ภาษาและวฒันธรรม1022202 C 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1452อาเซยีนศึกษา2500106 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1431ภาษาองักฤษสาํหรบัครูพลศึกษา4081102 B 3(3-0-6) อ.มฆัวาน 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-10.30) 933จติวทิยาการกฬีา4081301 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (09.30-12.30) สระวา่ยนํา้การช่วยชวีติและความปลอดภยัทางนํา้4083303 A 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) โรงยมิการเป็นผูฝึ้กและการเป็นเจา้หนา้ทีก่ฬีาบา4084611 A 2(1-2-3) อ.กศุล 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 19506อาหารเพือ่สุขภาพ5070614 A 3(3-0-6) อ. ดร.กติตมิา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายธรีวุทธ สงัขฤ์ทธิ์ (ความสามารถพเิศษ) )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สทิธชิยั เพิม่สนิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10

11

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594189526

นายธีรวทุธ สงัขฤ์ทธิ์ (ความสามารถพเิศษ)

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594189527

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายธีรศกัด์ิ ชยัศิริ

โปรแกรมวิชา พลศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-89/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (13.30-17.30) 934การพฒันาหลกัสูตร1022201 R 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-12.30) 933ภาษาและวฒันธรรม1022202 C 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1452อาเซยีนศึกษา2500106 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1431ภาษาองักฤษสาํหรบัครูพลศึกษา4081102 B 3(3-0-6) อ.มฆัวาน 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-10.30) 933จติวทิยาการกฬีา4081301 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (09.30-12.30) สระวา่ยนํา้การช่วยชวีติและความปลอดภยัทางนํา้4083303 A 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) โรงยมิการเป็นผูฝึ้กและการเป็นเจา้หนา้ทีก่ฬีาบา4084611 A 2(1-2-3) อ.กศุล 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 19506อาหารเพือ่สุขภาพ5070614 A 3(3-0-6) อ. ดร.กติตมิา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายธรีศกัดิ์ ชยัศิร ิ)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สทิธชิยั เพิม่สนิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10

11

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594189527

นายธีรศกัด์ิ ชยัศิริ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594189528

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายนธี นอ้มศิริ

โปรแกรมวิชา พลศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-89/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (13.30-17.30) 934การพฒันาหลกัสูตร1022201 R 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-12.30) 933ภาษาและวฒันธรรม1022202 C 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1452อาเซยีนศึกษา2500106 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1431ภาษาองักฤษสาํหรบัครูพลศึกษา4081102 B 3(3-0-6) อ.มฆัวาน 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-10.30) 933จติวทิยาการกฬีา4081301 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (09.30-12.30) สระวา่ยนํา้การช่วยชวีติและความปลอดภยัทางนํา้4083303 A 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) โรงยมิการเป็นผูฝึ้กและการเป็นเจา้หนา้ทีก่ฬีาบา4084611 A 2(1-2-3) อ.กศุล 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 19506อาหารเพือ่สุขภาพ5070614 A 3(3-0-6) อ. ดร.กติตมิา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายนธ ีนอ้มศิร ิ)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สทิธชิยั เพิม่สนิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10

11

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594189528

นายนธี นอ้มศิริ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594189531

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายพรีะพนัธ ์ปิงขุนทด

โปรแกรมวิชา พลศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-89/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (13.30-17.30) 934การพฒันาหลกัสูตร1022201 R 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-12.30) 933ภาษาและวฒันธรรม1022202 C 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1452อาเซยีนศึกษา2500106 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1431ภาษาองักฤษสาํหรบัครูพลศึกษา4081102 B 3(3-0-6) อ.มฆัวาน 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-10.30) 933จติวทิยาการกฬีา4081301 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (09.30-12.30) สระวา่ยนํา้การช่วยชวีติและความปลอดภยัทางนํา้4083303 A 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) โรงยมิการเป็นผูฝึ้กและการเป็นเจา้หนา้ทีก่ฬีาบา4084611 A 2(1-2-3) อ.กศุล 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 19506อาหารเพือ่สุขภาพ5070614 A 3(3-0-6) อ. ดร.กติตมิา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายพรีะพนัธ ์ปิงขนุทด )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สทิธชิยั เพิม่สนิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10

11

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594189531

นายพรีะพนัธ ์ปิงขุนทด

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594189533

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายโยธิน แกว้เพชร

โปรแกรมวิชา พลศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-89/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (13.30-17.30) 934การพฒันาหลกัสูตร1022201 R 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-12.30) 933ภาษาและวฒันธรรม1022202 C 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1452อาเซยีนศึกษา2500106 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1431ภาษาองักฤษสาํหรบัครูพลศึกษา4081102 B 3(3-0-6) อ.มฆัวาน 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-10.30) 933จติวทิยาการกฬีา4081301 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (09.30-12.30) สระวา่ยนํา้การช่วยชวีติและความปลอดภยัทางนํา้4083303 A 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) โรงยมิการเป็นผูฝึ้กและการเป็นเจา้หนา้ทีก่ฬีาบา4084611 A 2(1-2-3) อ.กศุล 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 19506อาหารเพือ่สุขภาพ5070614 A 3(3-0-6) อ. ดร.กติตมิา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายโยธนิ แกว้เพชร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สทิธชิยั เพิม่สนิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10

11

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594189533

นายโยธิน แกว้เพชร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594189535

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายวงศธร แสงเพชร

โปรแกรมวิชา พลศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-89/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (13.30-17.30) 934การพฒันาหลกัสูตร1022201 R 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-12.30) 933ภาษาและวฒันธรรม1022202 C 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1452อาเซยีนศึกษา2500106 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1431ภาษาองักฤษสาํหรบัครูพลศึกษา4081102 B 3(3-0-6) อ.มฆัวาน 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-10.30) 933จติวทิยาการกฬีา4081301 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (09.30-12.30) สระวา่ยนํา้การช่วยชวีติและความปลอดภยัทางนํา้4083303 A 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) โรงยมิการเป็นผูฝึ้กและการเป็นเจา้หนา้ทีก่ฬีาบา4084611 A 2(1-2-3) อ.กศุล 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 19506อาหารเพือ่สุขภาพ5070614 A 3(3-0-6) อ. ดร.กติตมิา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายวงศธร แสงเพชร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สทิธชิยั เพิม่สนิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10

11

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594189535

นายวงศธร แสงเพชร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594189536

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายวชัรวทิย ์ซาํคง

โปรแกรมวิชา พลศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-89/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (13.30-17.30) 934การพฒันาหลกัสูตร1022201 R 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-12.30) 933ภาษาและวฒันธรรม1022202 C 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1452อาเซยีนศึกษา2500106 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1431ภาษาองักฤษสาํหรบัครูพลศึกษา4081102 B 3(3-0-6) อ.มฆัวาน 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-10.30) 933จติวทิยาการกฬีา4081301 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (09.30-12.30) สระวา่ยนํา้การช่วยชวีติและความปลอดภยัทางนํา้4083303 A 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) โรงยมิการเป็นผูฝึ้กและการเป็นเจา้หนา้ทีก่ฬีาบา4084611 A 2(1-2-3) อ.กศุล 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 19506อาหารเพือ่สุขภาพ5070614 A 3(3-0-6) อ. ดร.กติตมิา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายวชัรวทิย ์ซาํคง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สทิธชิยั เพิม่สนิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10

11

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594189536

นายวชัรวิทย ์ซาํคง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594189537

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายวสิยัทศัน ์ถริะศิลป์

โปรแกรมวิชา พลศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-89/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (13.30-17.30) 934การพฒันาหลกัสูตร1022201 R 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-12.30) 933ภาษาและวฒันธรรม1022202 C 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1452อาเซยีนศึกษา2500106 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1431ภาษาองักฤษสาํหรบัครูพลศึกษา4081102 B 3(3-0-6) อ.มฆัวาน 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-10.30) 933จติวทิยาการกฬีา4081301 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (09.30-12.30) สระวา่ยนํา้การช่วยชวีติและความปลอดภยัทางนํา้4083303 A 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) โรงยมิการเป็นผูฝึ้กและการเป็นเจา้หนา้ทีก่ฬีาบา4084611 A 2(1-2-3) อ.กศุล 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 19506อาหารเพือ่สุขภาพ5070614 A 3(3-0-6) อ. ดร.กติตมิา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายวสิยัทศัน ์ถริะศิลป์ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สทิธชิยั เพิม่สนิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10

11

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594189537

นายวิสยัทศัน์ ถริะศิลป์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594189539

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายสกุฤษฎิ์ ยอดสวสัด์ิ

โปรแกรมวิชา พลศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-89/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (13.30-17.30) 934การพฒันาหลกัสูตร1022201 R 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-12.30) 933ภาษาและวฒันธรรม1022202 C 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1452อาเซยีนศึกษา2500106 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1431ภาษาองักฤษสาํหรบัครูพลศึกษา4081102 B 3(3-0-6) อ.มฆัวาน 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-10.30) 933จติวทิยาการกฬีา4081301 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (09.30-12.30) สระวา่ยนํา้การช่วยชวีติและความปลอดภยัทางนํา้4083303 A 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) โรงยมิการเป็นผูฝึ้กและการเป็นเจา้หนา้ทีก่ฬีาบา4084611 A 2(1-2-3) อ.กศุล 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 19506อาหารเพือ่สุขภาพ5070614 A 3(3-0-6) อ. ดร.กติตมิา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายสุกฤษฎิ์ ยอดสวสัดิ์ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สทิธชิยั เพิม่สนิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10

11

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594189539

นายสกุฤษฎิ์ ยอดสวสัด์ิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594189541

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายอนุชิต รกัสม

โปรแกรมวิชา พลศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-89/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (13.30-17.30) 934การพฒันาหลกัสูตร1022201 R 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-12.30) 933ภาษาและวฒันธรรม1022202 C 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1452อาเซยีนศึกษา2500106 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1431ภาษาองักฤษสาํหรบัครูพลศึกษา4081102 B 3(3-0-6) อ.มฆัวาน 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-10.30) 933จติวทิยาการกฬีา4081301 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (09.30-12.30) สระวา่ยนํา้การช่วยชวีติและความปลอดภยัทางนํา้4083303 A 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) โรงยมิการเป็นผูฝึ้กและการเป็นเจา้หนา้ทีก่ฬีาบา4084611 A 2(1-2-3) อ.กศุล 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 19506อาหารเพือ่สุขภาพ5070614 A 3(3-0-6) อ. ดร.กติตมิา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายอนุชติ รกัสม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สทิธชิยั เพิม่สนิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10

11

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594189541

นายอนุชิต รกัสม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594189542

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายอนุสรณ์ สงสยั

โปรแกรมวิชา พลศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-89/5

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (13.30-17.30) 934การพฒันาหลกัสูตร1022201 R 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-12.30) 933ภาษาและวฒันธรรม1022202 C 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1452อาเซยีนศึกษา2500106 A 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1431ภาษาองักฤษสาํหรบัครูพลศึกษา4081102 B 3(3-0-6) อ.มฆัวาน 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-10.30) 933จติวทิยาการกฬีา4081301 A 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (09.30-12.30) สระวา่ยนํา้การช่วยชวีติและความปลอดภยัทางนํา้4083303 A 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) โรงยมิการเป็นผูฝึ้กและการเป็นเจา้หนา้ทีก่ฬีาบา4084611 A 2(1-2-3) อ.กศุล 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 19506อาหารเพือ่สุขภาพ5070614 A 3(3-0-6) อ. ดร.กติตมิา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายอนุสรณ ์สงสยั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สทิธชิยั เพิม่สนิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10

11

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594189542

นายอนุสรณ์ สงสยั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594189601

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจริาวรรณ เอีย่มสาํอางค์

โปรแกรมวิชา พลศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-89/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-12.30) 934การพฒันาหลกัสูตร1022201 S 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-17.30) 933ภาษาและวฒันธรรม1022202 D 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 935อาเซยีนศึกษา2500106 B 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1431ภาษาองักฤษสาํหรบัครูพลศึกษา4081102 C 3(3-0-6) อ.มฆัวาน 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) 933จติวทิยาการกฬีา4081301 B 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-16.30) สระวา่ยนํา้การช่วยชวีติและความปลอดภยัทางนํา้4083303 B 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (09.30-12.30) โรงยมิการเป็นผูฝึ้กและการเป็นเจา้หนา้ทีก่ฬีาบา4084611 B 2(1-2-3) อ.กศุล 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-16.30) 19405อาหารเพือ่สุขภาพ5070614 B 3(3-0-6) ผศ.บาํเพญ็ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวจริาวรรณ เอีย่มสาํอางค ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.คมชนญั โวหาร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10

11

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594189601

นางสาวจริาวรรณ เอีย่มสาํอางค์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594189602

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวญาดา สงัคณี

โปรแกรมวิชา พลศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-89/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-12.30) 934การพฒันาหลกัสูตร1022201 S 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-17.30) 933ภาษาและวฒันธรรม1022202 D 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 935อาเซยีนศึกษา2500106 B 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1431ภาษาองักฤษสาํหรบัครูพลศึกษา4081102 C 3(3-0-6) อ.มฆัวาน 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) 933จติวทิยาการกฬีา4081301 B 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-16.30) สระวา่ยนํา้การช่วยชวีติและความปลอดภยัทางนํา้4083303 B 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (09.30-12.30) โรงยมิการเป็นผูฝึ้กและการเป็นเจา้หนา้ทีก่ฬีาบา4084611 B 2(1-2-3) อ.กศุล 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-16.30) 19405อาหารเพือ่สุขภาพ5070614 B 3(3-0-6) ผศ.บาํเพญ็ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวญาดา สงัคณี )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.คมชนญั โวหาร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10

11

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594189602

นางสาวญาดา สงัคณี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594189605

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปารฉิตัร มากมูล

โปรแกรมวิชา พลศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-89/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-12.30) 934การพฒันาหลกัสูตร1022201 S 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-17.30) 933ภาษาและวฒันธรรม1022202 D 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 935อาเซยีนศึกษา2500106 B 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1431ภาษาองักฤษสาํหรบัครูพลศึกษา4081102 C 3(3-0-6) อ.มฆัวาน 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) 933จติวทิยาการกฬีา4081301 B 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-16.30) สระวา่ยนํา้การช่วยชวีติและความปลอดภยัทางนํา้4083303 B 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (09.30-12.30) โรงยมิการเป็นผูฝึ้กและการเป็นเจา้หนา้ทีก่ฬีาบา4084611 B 2(1-2-3) อ.กศุล 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-16.30) 19405อาหารเพือ่สุขภาพ5070614 B 3(3-0-6) ผศ.บาํเพญ็ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวปารฉิตัร มากมลู )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.คมชนญั โวหาร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10

11

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594189605

นางสาวปารฉิตัร มากมูล

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594189606

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมาลนีิ สกลุสม

โปรแกรมวิชา พลศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-89/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-12.30) 934การพฒันาหลกัสูตร1022201 S 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-17.30) 933ภาษาและวฒันธรรม1022202 D 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 935อาเซยีนศึกษา2500106 B 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1431ภาษาองักฤษสาํหรบัครูพลศึกษา4081102 C 3(3-0-6) อ.มฆัวาน 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) 933จติวทิยาการกฬีา4081301 B 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-16.30) สระวา่ยนํา้การช่วยชวีติและความปลอดภยัทางนํา้4083303 B 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (09.30-12.30) โรงยมิการเป็นผูฝึ้กและการเป็นเจา้หนา้ทีก่ฬีาบา4084611 B 2(1-2-3) อ.กศุล 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-16.30) 19405อาหารเพือ่สุขภาพ5070614 B 3(3-0-6) ผศ.บาํเพญ็ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวมาลนีิ สกลุสม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.คมชนญั โวหาร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10

11

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594189606

นางสาวมาลนีิ สกลุสม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594189608

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวลนิดา เยื้องกราย

โปรแกรมวิชา พลศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-89/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-12.30) 934การพฒันาหลกัสูตร1022201 S 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-17.30) 933ภาษาและวฒันธรรม1022202 D 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 935อาเซยีนศึกษา2500106 B 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1431ภาษาองักฤษสาํหรบัครูพลศึกษา4081102 C 3(3-0-6) อ.มฆัวาน 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) 933จติวทิยาการกฬีา4081301 B 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-16.30) สระวา่ยนํา้การช่วยชวีติและความปลอดภยัทางนํา้4083303 B 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (09.30-12.30) โรงยมิการเป็นผูฝึ้กและการเป็นเจา้หนา้ทีก่ฬีาบา4084611 B 2(1-2-3) อ.กศุล 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-16.30) 19405อาหารเพือ่สุขภาพ5070614 B 3(3-0-6) ผศ.บาํเพญ็ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวลนิดา เยื้องกราย )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.คมชนญั โวหาร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10

11

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594189608

นางสาวลนิดา เยื้องกราย

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594189609

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรลิกัษณ์ สพีูล

โปรแกรมวิชา พลศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-89/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-12.30) 934การพฒันาหลกัสูตร1022201 S 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-17.30) 933ภาษาและวฒันธรรม1022202 D 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 935อาเซยีนศึกษา2500106 B 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1431ภาษาองักฤษสาํหรบัครูพลศึกษา4081102 C 3(3-0-6) อ.มฆัวาน 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) 933จติวทิยาการกฬีา4081301 B 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-16.30) สระวา่ยนํา้การช่วยชวีติและความปลอดภยัทางนํา้4083303 B 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (09.30-12.30) โรงยมิการเป็นผูฝึ้กและการเป็นเจา้หนา้ทีก่ฬีาบา4084611 B 2(1-2-3) อ.กศุล 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-16.30) 19405อาหารเพือ่สุขภาพ5070614 B 3(3-0-6) ผศ.บาํเพญ็ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวศิรลิกัษณ ์สพีลู )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.คมชนญั โวหาร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10

11

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594189609

นางสาวศิรลิกัษณ์ สพีูล

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594189610

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสายสมัพนัธ ์คงทน  (โควตา้ความสามารถพเิศษ)

โปรแกรมวิชา พลศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-89/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-12.30) 934การพฒันาหลกัสูตร1022201 S 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-17.30) 933ภาษาและวฒันธรรม1022202 D 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 935อาเซยีนศึกษา2500106 B 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1431ภาษาองักฤษสาํหรบัครูพลศึกษา4081102 C 3(3-0-6) อ.มฆัวาน 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) 933จติวทิยาการกฬีา4081301 B 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-16.30) สระวา่ยนํา้การช่วยชวีติและความปลอดภยัทางนํา้4083303 B 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (09.30-12.30) โรงยมิการเป็นผูฝึ้กและการเป็นเจา้หนา้ทีก่ฬีาบา4084611 B 2(1-2-3) อ.กศุล 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-16.30) 19405อาหารเพือ่สุขภาพ5070614 B 3(3-0-6) ผศ.บาํเพญ็ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสายสมัพนัธ ์คงทน

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.คมชนญั โวหาร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10

11

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594189610

นางสาวสายสมัพนัธ ์คงทน

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594189611

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรพรรณ คะเชนทร

โปรแกรมวิชา พลศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-89/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-12.30) 934การพฒันาหลกัสูตร1022201 S 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-17.30) 933ภาษาและวฒันธรรม1022202 D 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 935อาเซยีนศึกษา2500106 B 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1431ภาษาองักฤษสาํหรบัครูพลศึกษา4081102 C 3(3-0-6) อ.มฆัวาน 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) 933จติวทิยาการกฬีา4081301 B 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-16.30) สระวา่ยนํา้การช่วยชวีติและความปลอดภยัทางนํา้4083303 B 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (09.30-12.30) โรงยมิการเป็นผูฝึ้กและการเป็นเจา้หนา้ทีก่ฬีาบา4084611 B 2(1-2-3) อ.กศุล 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-16.30) 19405อาหารเพือ่สุขภาพ5070614 B 3(3-0-6) ผศ.บาํเพญ็ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอรพรรณ คะเชนทร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.คมชนญั โวหาร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10

11

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594189611

นางสาวอรพรรณ คะเชนทร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594189612

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรพรรณ จนัทรม์าก

โปรแกรมวิชา พลศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-89/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-12.30) 934การพฒันาหลกัสูตร1022201 S 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-17.30) 933ภาษาและวฒันธรรม1022202 D 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 935อาเซยีนศึกษา2500106 B 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1431ภาษาองักฤษสาํหรบัครูพลศึกษา4081102 C 3(3-0-6) อ.มฆัวาน 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) 933จติวทิยาการกฬีา4081301 B 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-16.30) สระวา่ยนํา้การช่วยชวีติและความปลอดภยัทางนํา้4083303 B 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (09.30-12.30) โรงยมิการเป็นผูฝึ้กและการเป็นเจา้หนา้ทีก่ฬีาบา4084611 B 2(1-2-3) อ.กศุล 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-16.30) 19405อาหารเพือ่สุขภาพ5070614 B 3(3-0-6) ผศ.บาํเพญ็ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอรพรรณ จนัทรม์าก )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.คมชนญั โวหาร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10

11

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594189612

นางสาวอรพรรณ จนัทรม์าก

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594189613

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรวรรณ ปกัษา

โปรแกรมวิชา พลศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-89/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-12.30) 934การพฒันาหลกัสูตร1022201 S 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-17.30) 933ภาษาและวฒันธรรม1022202 D 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 935อาเซยีนศึกษา2500106 B 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1431ภาษาองักฤษสาํหรบัครูพลศึกษา4081102 C 3(3-0-6) อ.มฆัวาน 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) 933จติวทิยาการกฬีา4081301 B 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-16.30) สระวา่ยนํา้การช่วยชวีติและความปลอดภยัทางนํา้4083303 B 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (09.30-12.30) โรงยมิการเป็นผูฝึ้กและการเป็นเจา้หนา้ทีก่ฬีาบา4084611 B 2(1-2-3) อ.กศุล 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-16.30) 19405อาหารเพือ่สุขภาพ5070614 B 3(3-0-6) ผศ.บาํเพญ็ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอรวรรณ ปกัษา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.คมชนญั โวหาร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10

11

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594189613

นางสาวอรวรรณ ปกัษา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594189614

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายจกัรพรรดิ เภาวเิศษ

โปรแกรมวิชา พลศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-89/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-12.30) 934การพฒันาหลกัสูตร1022201 S 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-17.30) 933ภาษาและวฒันธรรม1022202 D 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 935อาเซยีนศึกษา2500106 B 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1431ภาษาองักฤษสาํหรบัครูพลศึกษา4081102 C 3(3-0-6) อ.มฆัวาน 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) 933จติวทิยาการกฬีา4081301 B 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-16.30) สระวา่ยนํา้การช่วยชวีติและความปลอดภยัทางนํา้4083303 B 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (09.30-12.30) โรงยมิการเป็นผูฝึ้กและการเป็นเจา้หนา้ทีก่ฬีาบา4084611 B 2(1-2-3) อ.กศุล 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-16.30) 19405อาหารเพือ่สุขภาพ5070614 B 3(3-0-6) ผศ.บาํเพญ็ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายจกัรพรรด ิเภาวเิศษ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.คมชนญั โวหาร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10

11

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594189614

นายจกัรพรรดิ เภาวิเศษ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594189615

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายจริายทุธ เทศกล ัน่(ความสามารถพเิศษ)

โปรแกรมวิชา พลศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-89/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-12.30) 934การพฒันาหลกัสูตร1022201 S 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-17.30) 933ภาษาและวฒันธรรม1022202 D 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 935อาเซยีนศึกษา2500106 B 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1431ภาษาองักฤษสาํหรบัครูพลศึกษา4081102 C 3(3-0-6) อ.มฆัวาน 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) 933จติวทิยาการกฬีา4081301 B 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-16.30) สระวา่ยนํา้การช่วยชวีติและความปลอดภยัทางนํา้4083303 B 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (09.30-12.30) โรงยมิการเป็นผูฝึ้กและการเป็นเจา้หนา้ทีก่ฬีาบา4084611 B 2(1-2-3) อ.กศุล 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-16.30) 19405อาหารเพือ่สุขภาพ5070614 B 3(3-0-6) ผศ.บาํเพญ็ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายจริายุทธ เทศกล ัน่(ความสามารถพเิศษ) )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.คมชนญั โวหาร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10

11

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594189615

นายจริายทุธ เทศกล ัน่(ความสามารถพเิศษ)

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594189617

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายเจษฎา พว่งแพ

โปรแกรมวิชา พลศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-89/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-12.30) 934การพฒันาหลกัสูตร1022201 S 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-17.30) 933ภาษาและวฒันธรรม1022202 D 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 935อาเซยีนศึกษา2500106 B 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1431ภาษาองักฤษสาํหรบัครูพลศึกษา4081102 C 3(3-0-6) อ.มฆัวาน 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) 933จติวทิยาการกฬีา4081301 B 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-16.30) สระวา่ยนํา้การช่วยชวีติและความปลอดภยัทางนํา้4083303 B 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (09.30-12.30) โรงยมิการเป็นผูฝึ้กและการเป็นเจา้หนา้ทีก่ฬีาบา4084611 B 2(1-2-3) อ.กศุล 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-16.30) 19405อาหารเพือ่สุขภาพ5070614 B 3(3-0-6) ผศ.บาํเพญ็ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายเจษฎา พว่งแพ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.คมชนญั โวหาร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10

11

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594189617

นายเจษฎา พว่งแพ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594189620

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายชาตร ีแสงยอด

โปรแกรมวิชา พลศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-89/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-12.30) 934การพฒันาหลกัสูตร1022201 S 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-17.30) 933ภาษาและวฒันธรรม1022202 D 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 935อาเซยีนศึกษา2500106 B 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1431ภาษาองักฤษสาํหรบัครูพลศึกษา4081102 C 3(3-0-6) อ.มฆัวาน 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) 933จติวทิยาการกฬีา4081301 B 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-16.30) สระวา่ยนํา้การช่วยชวีติและความปลอดภยัทางนํา้4083303 B 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (09.30-12.30) โรงยมิการเป็นผูฝึ้กและการเป็นเจา้หนา้ทีก่ฬีาบา4084611 B 2(1-2-3) อ.กศุล 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-16.30) 19405อาหารเพือ่สุขภาพ5070614 B 3(3-0-6) ผศ.บาํเพญ็ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายชาตร ีแสงยอด )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.คมชนญั โวหาร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10

11

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594189620

นายชาตร ีแสงยอด

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594189621

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐวฒุ ิวงศข์ยาย

โปรแกรมวิชา พลศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-89/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-12.30) 934การพฒันาหลกัสูตร1022201 S 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-17.30) 933ภาษาและวฒันธรรม1022202 D 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 935อาเซยีนศึกษา2500106 B 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1431ภาษาองักฤษสาํหรบัครูพลศึกษา4081102 C 3(3-0-6) อ.มฆัวาน 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) 933จติวทิยาการกฬีา4081301 B 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-16.30) สระวา่ยนํา้การช่วยชวีติและความปลอดภยัทางนํา้4083303 B 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (09.30-12.30) โรงยมิการเป็นผูฝึ้กและการเป็นเจา้หนา้ทีก่ฬีาบา4084611 B 2(1-2-3) อ.กศุล 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-16.30) 19405อาหารเพือ่สุขภาพ5070614 B 3(3-0-6) ผศ.บาํเพญ็ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายณฐัวุฒ ิวงศข์ยาย )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.คมชนญั โวหาร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10

11

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594189621

นายณัฐวฒุ ิวงศข์ยาย

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594189622

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายดาํรงศกัด์ิ แกว้แพง

โปรแกรมวิชา พลศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-89/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-12.30) 934การพฒันาหลกัสูตร1022201 S 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-17.30) 933ภาษาและวฒันธรรม1022202 D 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 935อาเซยีนศึกษา2500106 B 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1431ภาษาองักฤษสาํหรบัครูพลศึกษา4081102 C 3(3-0-6) อ.มฆัวาน 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) 933จติวทิยาการกฬีา4081301 B 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-16.30) สระวา่ยนํา้การช่วยชวีติและความปลอดภยัทางนํา้4083303 B 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (09.30-12.30) โรงยมิการเป็นผูฝึ้กและการเป็นเจา้หนา้ทีก่ฬีาบา4084611 B 2(1-2-3) อ.กศุล 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-16.30) 19405อาหารเพือ่สุขภาพ5070614 B 3(3-0-6) ผศ.บาํเพญ็ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายดาํรงศกัดิ์ แกว้แพง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.คมชนญั โวหาร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10

11

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594189622

นายดาํรงศกัด์ิ แกว้แพง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594189623

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายไตรรงค ์มาศวงษ์

โปรแกรมวิชา พลศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-89/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-12.30) 934การพฒันาหลกัสูตร1022201 S 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-17.30) 933ภาษาและวฒันธรรม1022202 D 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 935อาเซยีนศึกษา2500106 B 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1431ภาษาองักฤษสาํหรบัครูพลศึกษา4081102 C 3(3-0-6) อ.มฆัวาน 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) 933จติวทิยาการกฬีา4081301 B 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-16.30) สระวา่ยนํา้การช่วยชวีติและความปลอดภยัทางนํา้4083303 B 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (09.30-12.30) โรงยมิการเป็นผูฝึ้กและการเป็นเจา้หนา้ทีก่ฬีาบา4084611 B 2(1-2-3) อ.กศุล 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-16.30) 19405อาหารเพือ่สุขภาพ5070614 B 3(3-0-6) ผศ.บาํเพญ็ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายไตรรงค ์มาศวงษ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.คมชนญั โวหาร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10

11

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594189623

นายไตรรงค ์มาศวงษ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594189624

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายธนวฒัน ์จนัที

โปรแกรมวิชา พลศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-89/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-12.30) 934การพฒันาหลกัสูตร1022201 S 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-17.30) 933ภาษาและวฒันธรรม1022202 D 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 935อาเซยีนศึกษา2500106 B 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1431ภาษาองักฤษสาํหรบัครูพลศึกษา4081102 C 3(3-0-6) อ.มฆัวาน 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) 933จติวทิยาการกฬีา4081301 B 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-16.30) สระวา่ยนํา้การช่วยชวีติและความปลอดภยัทางนํา้4083303 B 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (09.30-12.30) โรงยมิการเป็นผูฝึ้กและการเป็นเจา้หนา้ทีก่ฬีาบา4084611 B 2(1-2-3) อ.กศุล 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-16.30) 19405อาหารเพือ่สุขภาพ5070614 B 3(3-0-6) ผศ.บาํเพญ็ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายธนวฒัน ์จนัท ี)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.คมชนญั โวหาร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10

11

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594189624

นายธนวฒัน์ จนัที

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594189625

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายทกัษด์นยั วงศส์มบตัิ

โปรแกรมวิชา พลศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-89/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-12.30) 934การพฒันาหลกัสูตร1022201 S 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-17.30) 933ภาษาและวฒันธรรม1022202 D 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 935อาเซยีนศึกษา2500106 B 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1431ภาษาองักฤษสาํหรบัครูพลศึกษา4081102 C 3(3-0-6) อ.มฆัวาน 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) 933จติวทิยาการกฬีา4081301 B 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-16.30) สระวา่ยนํา้การช่วยชวีติและความปลอดภยัทางนํา้4083303 B 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (09.30-12.30) โรงยมิการเป็นผูฝึ้กและการเป็นเจา้หนา้ทีก่ฬีาบา4084611 B 2(1-2-3) อ.กศุล 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-16.30) 19405อาหารเพือ่สุขภาพ5070614 B 3(3-0-6) ผศ.บาํเพญ็ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายทกัษด์นยั วงศส์มบตั ิ)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.คมชนญั โวหาร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10

11

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594189625

นายทกัษด์นยั วงศส์มบตัิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594189627

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายพงศกร เพง็สวสัด์ิ

โปรแกรมวิชา พลศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-89/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-12.30) 934การพฒันาหลกัสูตร1022201 S 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-17.30) 933ภาษาและวฒันธรรม1022202 D 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 935อาเซยีนศึกษา2500106 B 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1431ภาษาองักฤษสาํหรบัครูพลศึกษา4081102 C 3(3-0-6) อ.มฆัวาน 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) 933จติวทิยาการกฬีา4081301 B 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-16.30) สระวา่ยนํา้การช่วยชวีติและความปลอดภยัทางนํา้4083303 B 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (09.30-12.30) โรงยมิการเป็นผูฝึ้กและการเป็นเจา้หนา้ทีก่ฬีาบา4084611 B 2(1-2-3) อ.กศุล 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-16.30) 19405อาหารเพือ่สุขภาพ5070614 B 3(3-0-6) ผศ.บาํเพญ็ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายพงศกร เพง็สวสัดิ์ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.คมชนญั โวหาร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10

11

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594189627

นายพงศกร เพง็สวสัด์ิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594189631

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายรงัสรรค ์มิราน

โปรแกรมวิชา พลศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-89/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-12.30) 934การพฒันาหลกัสูตร1022201 S 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-17.30) 933ภาษาและวฒันธรรม1022202 D 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 935อาเซยีนศึกษา2500106 B 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1431ภาษาองักฤษสาํหรบัครูพลศึกษา4081102 C 3(3-0-6) อ.มฆัวาน 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) 933จติวทิยาการกฬีา4081301 B 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-16.30) สระวา่ยนํา้การช่วยชวีติและความปลอดภยัทางนํา้4083303 B 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (09.30-12.30) โรงยมิการเป็นผูฝึ้กและการเป็นเจา้หนา้ทีก่ฬีาบา4084611 B 2(1-2-3) อ.กศุล 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-16.30) 19405อาหารเพือ่สุขภาพ5070614 B 3(3-0-6) ผศ.บาํเพญ็ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายรงัสรรค ์มริาน )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.คมชนญั โวหาร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10

11

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594189631

นายรงัสรรค ์มิราน

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594189632

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายรชัชานนท ์วงษส์กลุ

โปรแกรมวิชา พลศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-89/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-12.30) 934การพฒันาหลกัสูตร1022201 S 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-17.30) 933ภาษาและวฒันธรรม1022202 D 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 935อาเซยีนศึกษา2500106 B 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1431ภาษาองักฤษสาํหรบัครูพลศึกษา4081102 C 3(3-0-6) อ.มฆัวาน 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) 933จติวทิยาการกฬีา4081301 B 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-16.30) สระวา่ยนํา้การช่วยชวีติและความปลอดภยัทางนํา้4083303 B 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (09.30-12.30) โรงยมิการเป็นผูฝึ้กและการเป็นเจา้หนา้ทีก่ฬีาบา4084611 B 2(1-2-3) อ.กศุล 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-16.30) 19405อาหารเพือ่สุขภาพ5070614 B 3(3-0-6) ผศ.บาํเพญ็ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายรชัชานนท ์วงษส์กลุ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.คมชนญั โวหาร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10

11

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594189632

นายรชัชานนท ์วงษส์กลุ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594189634

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายเรอืงโรจ เเสงประสาท

โปรแกรมวิชา พลศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-89/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-12.30) 934การพฒันาหลกัสูตร1022201 S 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-17.30) 933ภาษาและวฒันธรรม1022202 D 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 935อาเซยีนศึกษา2500106 B 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1431ภาษาองักฤษสาํหรบัครูพลศึกษา4081102 C 3(3-0-6) อ.มฆัวาน 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) 933จติวทิยาการกฬีา4081301 B 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-16.30) สระวา่ยนํา้การช่วยชวีติและความปลอดภยัทางนํา้4083303 B 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (09.30-12.30) โรงยมิการเป็นผูฝึ้กและการเป็นเจา้หนา้ทีก่ฬีาบา4084611 B 2(1-2-3) อ.กศุล 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-16.30) 19405อาหารเพือ่สุขภาพ5070614 B 3(3-0-6) ผศ.บาํเพญ็ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายเรอืงโรจ เเสงประสาท )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.คมชนญั โวหาร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10

11

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594189634

นายเรอืงโรจ เเสงประสาท

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594189635

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายฤทธิเกยีรต ิตุ่นจติต์

โปรแกรมวิชา พลศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-89/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-12.30) 934การพฒันาหลกัสูตร1022201 S 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-17.30) 933ภาษาและวฒันธรรม1022202 D 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 935อาเซยีนศึกษา2500106 B 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1431ภาษาองักฤษสาํหรบัครูพลศึกษา4081102 C 3(3-0-6) อ.มฆัวาน 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) 933จติวทิยาการกฬีา4081301 B 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-16.30) สระวา่ยนํา้การช่วยชวีติและความปลอดภยัทางนํา้4083303 B 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (09.30-12.30) โรงยมิการเป็นผูฝึ้กและการเป็นเจา้หนา้ทีก่ฬีาบา4084611 B 2(1-2-3) อ.กศุล 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-16.30) 19405อาหารเพือ่สุขภาพ5070614 B 3(3-0-6) ผศ.บาํเพญ็ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายฤทธเิกยีรต ิตุ่นจติต ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.คมชนญั โวหาร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10

11

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594189635

นายฤทธิเกยีรต ิตุ่นจติต์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594189636

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายวรวฒุ ิเพง็บวัแกว้

โปรแกรมวิชา พลศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-89/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-12.30) 934การพฒันาหลกัสูตร1022201 S 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-17.30) 933ภาษาและวฒันธรรม1022202 D 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 935อาเซยีนศึกษา2500106 B 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1431ภาษาองักฤษสาํหรบัครูพลศึกษา4081102 C 3(3-0-6) อ.มฆัวาน 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) 933จติวทิยาการกฬีา4081301 B 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-16.30) สระวา่ยนํา้การช่วยชวีติและความปลอดภยัทางนํา้4083303 B 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (09.30-12.30) โรงยมิการเป็นผูฝึ้กและการเป็นเจา้หนา้ทีก่ฬีาบา4084611 B 2(1-2-3) อ.กศุล 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-16.30) 19405อาหารเพือ่สุขภาพ5070614 B 3(3-0-6) ผศ.บาํเพญ็ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายวรวุฒ ิเพง็บวัแกว้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.คมชนญั โวหาร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10

11

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594189636

นายวรวฒุ ิเพง็บวัแกว้

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594189637

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายวรากร บาํเหน็จพนัธุ ์

โปรแกรมวิชา พลศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-89/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-12.30) 934การพฒันาหลกัสูตร1022201 S 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-17.30) 933ภาษาและวฒันธรรม1022202 D 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 935อาเซยีนศึกษา2500106 B 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1431ภาษาองักฤษสาํหรบัครูพลศึกษา4081102 C 3(3-0-6) อ.มฆัวาน 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) 933จติวทิยาการกฬีา4081301 B 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-16.30) สระวา่ยนํา้การช่วยชวีติและความปลอดภยัทางนํา้4083303 B 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (09.30-12.30) โรงยมิการเป็นผูฝึ้กและการเป็นเจา้หนา้ทีก่ฬีาบา4084611 B 2(1-2-3) อ.กศุล 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-16.30) 19405อาหารเพือ่สุขภาพ5070614 B 3(3-0-6) ผศ.บาํเพญ็ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายวรากร บาํเหน็จพนัธุ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.คมชนญั โวหาร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10

11

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594189637

นายวรากร บาํเหน็จพนัธุ ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594189638

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายวนัชนะ ชํานาญเวทย์

โปรแกรมวิชา พลศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-89/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-12.30) 934การพฒันาหลกัสูตร1022201 S 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-17.30) 933ภาษาและวฒันธรรม1022202 D 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 935อาเซยีนศึกษา2500106 B 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1431ภาษาองักฤษสาํหรบัครูพลศึกษา4081102 C 3(3-0-6) อ.มฆัวาน 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) 933จติวทิยาการกฬีา4081301 B 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-16.30) สระวา่ยนํา้การช่วยชวีติและความปลอดภยัทางนํา้4083303 B 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (09.30-12.30) โรงยมิการเป็นผูฝึ้กและการเป็นเจา้หนา้ทีก่ฬีาบา4084611 B 2(1-2-3) อ.กศุล 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-16.30) 19405อาหารเพือ่สุขภาพ5070614 B 3(3-0-6) ผศ.บาํเพญ็ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายวนัชนะ ชาํนาญเวทย ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.คมชนญั โวหาร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10

11

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594189638

นายวนัชนะ ชํานาญเวทย์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594189639

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายสทิธิชยั แผนคู ้

โปรแกรมวิชา พลศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-89/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-12.30) 934การพฒันาหลกัสูตร1022201 S 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-17.30) 933ภาษาและวฒันธรรม1022202 D 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 935อาเซยีนศึกษา2500106 B 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1431ภาษาองักฤษสาํหรบัครูพลศึกษา4081102 C 3(3-0-6) อ.มฆัวาน 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) 933จติวทิยาการกฬีา4081301 B 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-16.30) สระวา่ยนํา้การช่วยชวีติและความปลอดภยัทางนํา้4083303 B 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (09.30-12.30) โรงยมิการเป็นผูฝึ้กและการเป็นเจา้หนา้ทีก่ฬีาบา4084611 B 2(1-2-3) อ.กศุล 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-16.30) 19405อาหารเพือ่สุขภาพ5070614 B 3(3-0-6) ผศ.บาํเพญ็ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายสทิธชิยั แผนคู ้)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.คมชนญั โวหาร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10

11

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594189639

นายสทิธิชยั แผนคู ้

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594189640

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายสทุธิพงษ ์สายหยดุ

โปรแกรมวิชา พลศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-89/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-12.30) 934การพฒันาหลกัสูตร1022201 S 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-17.30) 933ภาษาและวฒันธรรม1022202 D 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 935อาเซยีนศึกษา2500106 B 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1431ภาษาองักฤษสาํหรบัครูพลศึกษา4081102 C 3(3-0-6) อ.มฆัวาน 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) 933จติวทิยาการกฬีา4081301 B 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-16.30) สระวา่ยนํา้การช่วยชวีติและความปลอดภยัทางนํา้4083303 B 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (09.30-12.30) โรงยมิการเป็นผูฝึ้กและการเป็นเจา้หนา้ทีก่ฬีาบา4084611 B 2(1-2-3) อ.กศุล 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-16.30) 19405อาหารเพือ่สุขภาพ5070614 B 3(3-0-6) ผศ.บาํเพญ็ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายสุทธพิงษ ์สายหยุด )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.คมชนญั โวหาร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10

11

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594189640

นายสทุธิพงษ ์สายหยดุ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594189643

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายอาทติย ์มะลวิงษ์

โปรแกรมวิชา พลศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-89/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-12.30) 934การพฒันาหลกัสูตร1022201 S 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-17.30) 933ภาษาและวฒันธรรม1022202 D 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 935อาเซยีนศึกษา2500106 B 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1431ภาษาองักฤษสาํหรบัครูพลศึกษา4081102 C 3(3-0-6) อ.มฆัวาน 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) 933จติวทิยาการกฬีา4081301 B 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-16.30) สระวา่ยนํา้การช่วยชวีติและความปลอดภยัทางนํา้4083303 B 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (09.30-12.30) โรงยมิการเป็นผูฝึ้กและการเป็นเจา้หนา้ทีก่ฬีาบา4084611 B 2(1-2-3) อ.กศุล 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-16.30) 19405อาหารเพือ่สุขภาพ5070614 B 3(3-0-6) ผศ.บาํเพญ็ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายอาทติย ์มะลวิงษ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.คมชนญั โวหาร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10

11

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594189643

นายอาทติย ์มะลวิงษ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594189644

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธญัสดุา พวงคต

โปรแกรมวิชา พลศึกษาปรญิญาตร ี5 ปี

5941-89/6

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-12.30) 934การพฒันาหลกัสูตร1022201 S 3(2-2-5) อ. ดร.ยุพนิ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-17.30) 933ภาษาและวฒันธรรม1022202 D 3(2-2-5) อ. ดร.สุมาลี 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 935อาเซยีนศึกษา2500106 B 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1431ภาษาองักฤษสาํหรบัครูพลศึกษา4081102 C 3(3-0-6) อ.มฆัวาน 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) 933จติวทิยาการกฬีา4081301 B 2(2-0-4) อ.ธาํรงค์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-16.30) สระวา่ยนํา้การช่วยชวีติและความปลอดภยัทางนํา้4083303 B 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (09.30-12.30) โรงยมิการเป็นผูฝึ้กและการเป็นเจา้หนา้ทีก่ฬีาบา4084611 B 2(1-2-3) อ.กศุล 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-16.30) 19405อาหารเพือ่สุขภาพ5070614 B 3(3-0-6) ผศ.บาํเพญ็ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวธญัสุดา พวงคต )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.คมชนญั โวหาร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10

11

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594189644

นางสาวธญัสดุา พวงคต

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594232001

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกณัฐกิา เชียงใหม่

โปรแกรมวิชา เทคโนโลยแีละศิลปะการประกอบอาหารปรญิญาตร ี4 ปี

5942-32/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (12.30-15.30) SU-503เพชรบรุศึีกษา2500105 B 3(3-0-6) อ.ฐติมิา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) คหกรรม-1อาหารนานาชาตเิบื้องตน้4090101 A 3(2-2-5) อ.โสมรศัมิ์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-12.30) 407 ครวัไทยอาหารไทยประยุกต์4092134 A 3(2-2-5) อ.โสมรศัมิ์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 201 ขนมไทยศิลปะการประกอบอาหารประเภทอาหารวา่4092137 A 3(2-2-5) อ.อารี 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 202 เบอเกอรีการด์  มอนเช่ และชารคู์เทอรี่4093146 A 3(2-2-5) อ.โสมรศัมิ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 433ภาษาองักฤษเพือ่งานบรกิาร4093311 A 3(2-2-5) อ. ดร.ทวพิฒัน์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-10.30) 505 บรรยายการเตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพีเทคโนโ4093804 A 1(0-60) อ.ณปภา, อ.ศจมีาศ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 20,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 20,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกณัฐกิา เชยีงใหม ่)

 20,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สรญา ธมิาชยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16

 3

*

*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

20,000

2/2560

594232001

นางสาวกณัฐกิา เชียงใหม่

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( สองหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594232003

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจนัจริา ธุระกจิ

โปรแกรมวิชา เทคโนโลยแีละศิลปะการประกอบอาหารปรญิญาตร ี4 ปี

5942-32/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (12.30-15.30) SU-503เพชรบรุศึีกษา2500105 B 3(3-0-6) อ.ฐติมิา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) คหกรรม-1อาหารนานาชาตเิบื้องตน้4090101 A 3(2-2-5) อ.โสมรศัมิ์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-12.30) 407 ครวัไทยอาหารไทยประยุกต์4092134 A 3(2-2-5) อ.โสมรศัมิ์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 201 ขนมไทยศิลปะการประกอบอาหารประเภทอาหารวา่4092137 A 3(2-2-5) อ.อารี 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 202 เบอเกอรีการด์  มอนเช่ และชารคู์เทอรี่4093146 A 3(2-2-5) อ.โสมรศัมิ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 433ภาษาองักฤษเพือ่งานบรกิาร4093311 A 3(2-2-5) อ. ดร.ทวพิฒัน์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-10.30) 505 บรรยายการเตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพีเทคโนโ4093804 A 1(0-60) อ.ณปภา, อ.ศจมีาศ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 20,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 20,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวจนัจริา ธุระกจิ )

 20,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สรญา ธมิาชยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16

 3

*

*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

20,000

2/2560

594232003

นางสาวจนัจริา ธุระกจิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( สองหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594232006

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเบญจวรรณ แสงปล ัง่

โปรแกรมวิชา เทคโนโลยแีละศิลปะการประกอบอาหารปรญิญาตร ี4 ปี

5942-32/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (12.30-15.30) SU-503เพชรบรุศึีกษา2500105 B 3(3-0-6) อ.ฐติมิา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) คหกรรม-1อาหารนานาชาตเิบื้องตน้4090101 A 3(2-2-5) อ.โสมรศัมิ์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-12.30) 407 ครวัไทยอาหารไทยประยุกต์4092134 A 3(2-2-5) อ.โสมรศัมิ์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 201 ขนมไทยศิลปะการประกอบอาหารประเภทอาหารวา่4092137 A 3(2-2-5) อ.อารี 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 202 เบอเกอรีการด์  มอนเช่ และชารคู์เทอรี่4093146 A 3(2-2-5) อ.โสมรศัมิ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 433ภาษาองักฤษเพือ่งานบรกิาร4093311 A 3(2-2-5) อ. ดร.ทวพิฒัน์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-10.30) 505 บรรยายการเตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพีเทคโนโ4093804 A 1(0-60) อ.ณปภา, อ.ศจมีาศ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 20,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 20,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวเบญจวรรณ แสงปล ัง่ )

 20,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สรญา ธมิาชยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16

 3

*

*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

20,000

2/2560

594232006

นางสาวเบญจวรรณ แสงปล ัง่

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( สองหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594232008

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพชิญส์ดุา ไหนสกลุ

โปรแกรมวิชา เทคโนโลยแีละศิลปะการประกอบอาหารปรญิญาตร ี4 ปี

5942-32/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (12.30-15.30) SU-503เพชรบรุศึีกษา2500105 B 3(3-0-6) อ.ฐติมิา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) คหกรรม-1อาหารนานาชาตเิบื้องตน้4090101 A 3(2-2-5) อ.โสมรศัมิ์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-12.30) 407 ครวัไทยอาหารไทยประยุกต์4092134 A 3(2-2-5) อ.โสมรศัมิ์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 201 ขนมไทยศิลปะการประกอบอาหารประเภทอาหารวา่4092137 A 3(2-2-5) อ.อารี 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 202 เบอเกอรีการด์  มอนเช่ และชารคู์เทอรี่4093146 A 3(2-2-5) อ.โสมรศัมิ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 433ภาษาองักฤษเพือ่งานบรกิาร4093311 A 3(2-2-5) อ. ดร.ทวพิฒัน์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-10.30) 505 บรรยายการเตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพีเทคโนโ4093804 A 1(0-60) อ.ณปภา, อ.ศจมีาศ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 20,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 20,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวพชิญสุ์ดา ไหนสกลุ )

 20,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สรญา ธมิาชยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16

 3

*

*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

20,000

2/2560

594232008

นางสาวพชิญส์ดุา ไหนสกลุ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( สองหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594232009

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรตันาภรณ์ อนิทนาศกัด์ิ

โปรแกรมวิชา เทคโนโลยแีละศิลปะการประกอบอาหารปรญิญาตร ี4 ปี

5942-32/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (12.30-15.30) SU-503เพชรบรุศึีกษา2500105 B 3(3-0-6) อ.ฐติมิา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) คหกรรม-1อาหารนานาชาตเิบื้องตน้4090101 A 3(2-2-5) อ.โสมรศัมิ์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-12.30) 407 ครวัไทยอาหารไทยประยุกต์4092134 A 3(2-2-5) อ.โสมรศัมิ์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 201 ขนมไทยศิลปะการประกอบอาหารประเภทอาหารวา่4092137 A 3(2-2-5) อ.อารี 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 202 เบอเกอรีการด์  มอนเช่ และชารคู์เทอรี่4093146 A 3(2-2-5) อ.โสมรศัมิ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 433ภาษาองักฤษเพือ่งานบรกิาร4093311 A 3(2-2-5) อ. ดร.ทวพิฒัน์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-10.30) 505 บรรยายการเตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพีเทคโนโ4093804 A 1(0-60) อ.ณปภา, อ.ศจมีาศ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 20,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 20,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวรตันาภรณ ์อนิทนาศกัดิ์ )

 20,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สรญา ธมิาชยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16

 3

*

*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

20,000

2/2560

594232009

นางสาวรตันาภรณ์ อนิทนาศกัด์ิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( สองหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594232010

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววาสฏิฐ ีเทพราชา

โปรแกรมวิชา เทคโนโลยแีละศิลปะการประกอบอาหารปรญิญาตร ี4 ปี

5942-32/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (12.30-15.30) SU-503เพชรบรุศึีกษา2500105 B 3(3-0-6) อ.ฐติมิา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) คหกรรม-1อาหารนานาชาตเิบื้องตน้4090101 A 3(2-2-5) อ.โสมรศัมิ์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-12.30) 407 ครวัไทยอาหารไทยประยุกต์4092134 A 3(2-2-5) อ.โสมรศัมิ์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 201 ขนมไทยศิลปะการประกอบอาหารประเภทอาหารวา่4092137 A 3(2-2-5) อ.อารี 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 202 เบอเกอรีการด์  มอนเช่ และชารคู์เทอรี่4093146 A 3(2-2-5) อ.โสมรศัมิ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 433ภาษาองักฤษเพือ่งานบรกิาร4093311 A 3(2-2-5) อ. ดร.ทวพิฒัน์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-10.30) 505 บรรยายการเตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพีเทคโนโ4093804 A 1(0-60) อ.ณปภา, อ.ศจมีาศ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 20,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 20,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาววาสฏิฐ ีเทพราชา )

 20,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สรญา ธมิาชยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16

 3

*

*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

20,000

2/2560

594232010

นางสาววาสฏิฐ ีเทพราชา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( สองหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594232011

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสกุนัยา สามนคร

โปรแกรมวิชา เทคโนโลยแีละศิลปะการประกอบอาหารปรญิญาตร ี4 ปี

5942-32/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (12.30-15.30) SU-503เพชรบรุศึีกษา2500105 B 3(3-0-6) อ.ฐติมิา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) คหกรรม-1อาหารนานาชาตเิบื้องตน้4090101 A 3(2-2-5) อ.โสมรศัมิ์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-12.30) 407 ครวัไทยอาหารไทยประยุกต์4092134 A 3(2-2-5) อ.โสมรศัมิ์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 201 ขนมไทยศิลปะการประกอบอาหารประเภทอาหารวา่4092137 A 3(2-2-5) อ.อารี 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 202 เบอเกอรีการด์  มอนเช่ และชารคู์เทอรี่4093146 A 3(2-2-5) อ.โสมรศัมิ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 433ภาษาองักฤษเพือ่งานบรกิาร4093311 A 3(2-2-5) อ. ดร.ทวพิฒัน์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-10.30) 505 บรรยายการเตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพีเทคโนโ4093804 A 1(0-60) อ.ณปภา, อ.ศจมีาศ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 20,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 20,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุกนัยา สามนคร )

 20,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สรญา ธมิาชยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16

 3

*

*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

20,000

2/2560

594232011

นางสาวสกุนัยา สามนคร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( สองหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594232014

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสภุดิา ฉิมฉาย

โปรแกรมวิชา เทคโนโลยแีละศิลปะการประกอบอาหารปรญิญาตร ี4 ปี

5942-32/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (12.30-15.30) SU-503เพชรบรุศึีกษา2500105 B 3(3-0-6) อ.ฐติมิา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-16.30) 434โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 I 3(3-0-6) อ.สุรรีตัน์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) คหกรรม-1อาหารนานาชาตเิบื้องตน้4090101 A 3(2-2-5) อ.โสมรศัมิ์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-12.30) 407 ครวัไทยอาหารไทยประยุกต์4092134 A 3(2-2-5) อ.โสมรศัมิ์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 201 ขนมไทยศิลปะการประกอบอาหารประเภทอาหารวา่4092137 A 3(2-2-5) อ.อารี 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 202 เบอเกอรีการด์  มอนเช่ และชารคู์เทอรี่4093146 A 3(2-2-5) อ.โสมรศัมิ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 433ภาษาองักฤษเพือ่งานบรกิาร4093311 A 3(2-2-5) อ. ดร.ทวพิฒัน์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-10.30) 505 บรรยายการเตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพีเทคโนโ4093804 A 1(0-60) อ.ณปภา, อ.ศจมีาศ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 20,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 20,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุภดิา ฉิมฉาย )

 20,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สรญา ธมิาชยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16

 6

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

20,000

2/2560

594232014

นางสาวสภุดิา ฉิมฉาย

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( สองหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594232015

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสวุนัดี แหวนวงศ์

โปรแกรมวิชา เทคโนโลยแีละศิลปะการประกอบอาหารปรญิญาตร ี4 ปี

5942-32/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (12.30-15.30) SU-503เพชรบรุศึีกษา2500105 B 3(3-0-6) อ.ฐติมิา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) คหกรรม-1อาหารนานาชาตเิบื้องตน้4090101 A 3(2-2-5) อ.โสมรศัมิ์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-12.30) 407 ครวัไทยอาหารไทยประยุกต์4092134 A 3(2-2-5) อ.โสมรศัมิ์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 201 ขนมไทยศิลปะการประกอบอาหารประเภทอาหารวา่4092137 A 3(2-2-5) อ.อารี 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 202 เบอเกอรีการด์  มอนเช่ และชารคู์เทอรี่4093146 A 3(2-2-5) อ.โสมรศัมิ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 433ภาษาองักฤษเพือ่งานบรกิาร4093311 A 3(2-2-5) อ. ดร.ทวพิฒัน์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-10.30) 505 บรรยายการเตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพีเทคโนโ4093804 A 1(0-60) อ.ณปภา, อ.ศจมีาศ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 20,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 20,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุวนัด ีแหวนวงศ ์)

 20,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สรญา ธมิาชยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16

 3

*

*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

20,000

2/2560

594232015

นางสาวสวุนัดี แหวนวงศ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( สองหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594232017

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอทุยัวรรณ วงษจ์นัทรท์อง

โปรแกรมวิชา เทคโนโลยแีละศิลปะการประกอบอาหารปรญิญาตร ี4 ปี

5942-32/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (12.30-15.30) SU-503เพชรบรุศึีกษา2500105 B 3(3-0-6) อ.ฐติมิา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) คหกรรม-1อาหารนานาชาตเิบื้องตน้4090101 A 3(2-2-5) อ.โสมรศัมิ์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-12.30) 407 ครวัไทยอาหารไทยประยุกต์4092134 A 3(2-2-5) อ.โสมรศัมิ์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 201 ขนมไทยศิลปะการประกอบอาหารประเภทอาหารวา่4092137 A 3(2-2-5) อ.อารี 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 202 เบอเกอรีการด์  มอนเช่ และชารคู์เทอรี่4093146 A 3(2-2-5) อ.โสมรศัมิ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 433ภาษาองักฤษเพือ่งานบรกิาร4093311 A 3(2-2-5) อ. ดร.ทวพิฒัน์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-10.30) 505 บรรยายการเตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพีเทคโนโ4093804 A 1(0-60) อ.ณปภา, อ.ศจมีาศ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 20,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 20,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอทุยัวรรณ วงษจ์นัทรท์อง )

 20,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สรญา ธมิาชยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16

 3

*

*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

20,000

2/2560

594232017

นางสาวอทุยัวรรณ วงษจ์นัทรท์อง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( สองหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594232023

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายธราเทพ นอ้ยศรอียู่

โปรแกรมวิชา เทคโนโลยแีละศิลปะการประกอบอาหารปรญิญาตร ี4 ปี

5942-32/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (12.30-15.30) SU-503เพชรบรุศึีกษา2500105 B 3(3-0-6) อ.ฐติมิา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) คหกรรม-1อาหารนานาชาตเิบื้องตน้4090101 A 3(2-2-5) อ.โสมรศัมิ์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-12.30) 407 ครวัไทยอาหารไทยประยุกต์4092134 A 3(2-2-5) อ.โสมรศัมิ์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 201 ขนมไทยศิลปะการประกอบอาหารประเภทอาหารวา่4092137 A 3(2-2-5) อ.อารี 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 202 เบอเกอรีการด์  มอนเช่ และชารคู์เทอรี่4093146 A 3(2-2-5) อ.โสมรศัมิ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 433ภาษาองักฤษเพือ่งานบรกิาร4093311 A 3(2-2-5) อ. ดร.ทวพิฒัน์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-10.30) 505 บรรยายการเตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพีเทคโนโ4093804 A 1(0-60) อ.ณปภา, อ.ศจมีาศ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 20,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 20,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายธราเทพ นอ้ยศรอียู่ )

 20,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สรญา ธมิาชยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16

 3

*

*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

20,000

2/2560

594232023

นายธราเทพ นอ้ยศรอียู่

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( สองหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594232024

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายภรูวีฑัฒ ์จบัใจ

โปรแกรมวิชา เทคโนโลยแีละศิลปะการประกอบอาหารปรญิญาตร ี4 ปี

5942-32/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (12.30-15.30) SU-503เพชรบรุศึีกษา2500105 B 3(3-0-6) อ.ฐติมิา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) คหกรรม-1อาหารนานาชาตเิบื้องตน้4090101 A 3(2-2-5) อ.โสมรศัมิ์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-12.30) 407 ครวัไทยอาหารไทยประยุกต์4092134 A 3(2-2-5) อ.โสมรศัมิ์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 201 ขนมไทยศิลปะการประกอบอาหารประเภทอาหารวา่4092137 A 3(2-2-5) อ.อารี 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 202 เบอเกอรีการด์  มอนเช่ และชารคู์เทอรี่4093146 A 3(2-2-5) อ.โสมรศัมิ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 433ภาษาองักฤษเพือ่งานบรกิาร4093311 A 3(2-2-5) อ. ดร.ทวพิฒัน์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-10.30) 505 บรรยายการเตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพีเทคโนโ4093804 A 1(0-60) อ.ณปภา, อ.ศจมีาศ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 20,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 20,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายภรูวีฑัฒ ์จบัใจ )

 20,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สรญา ธมิาชยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16

 3

*

*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

20,000

2/2560

594232024

นายภรูวีฑัฒ ์จบัใจ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( สองหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594232026

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายวาทนิ อาํไพจติร

โปรแกรมวิชา เทคโนโลยแีละศิลปะการประกอบอาหารปรญิญาตร ี4 ปี

5942-32/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (12.30-15.30) SU-503เพชรบรุศึีกษา2500105 B 3(3-0-6) อ.ฐติมิา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) คหกรรม-1อาหารนานาชาตเิบื้องตน้4090101 A 3(2-2-5) อ.โสมรศัมิ์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-12.30) 407 ครวัไทยอาหารไทยประยุกต์4092134 A 3(2-2-5) อ.โสมรศัมิ์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 201 ขนมไทยศิลปะการประกอบอาหารประเภทอาหารวา่4092137 A 3(2-2-5) อ.อารี 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 202 เบอเกอรีการด์  มอนเช่ และชารคู์เทอรี่4093146 A 3(2-2-5) อ.โสมรศัมิ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 433ภาษาองักฤษเพือ่งานบรกิาร4093311 A 3(2-2-5) อ. ดร.ทวพิฒัน์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-10.30) 505 บรรยายการเตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพีเทคโนโ4093804 A 1(0-60) อ.ณปภา, อ.ศจมีาศ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 20,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 20,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายวาทนิ อาํไพจติร )

 20,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สรญา ธมิาชยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16

 3

*

*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

20,000

2/2560

594232026

นายวาทนิ อาํไพจติร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( สองหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594232027

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายศทุธเมธ เสอืเพชร

โปรแกรมวิชา เทคโนโลยแีละศิลปะการประกอบอาหารปรญิญาตร ี4 ปี

5942-32/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (12.30-15.30) SU-503เพชรบรุศึีกษา2500105 B 3(3-0-6) อ.ฐติมิา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) คหกรรม-1อาหารนานาชาตเิบื้องตน้4090101 A 3(2-2-5) อ.โสมรศัมิ์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-12.30) 407 ครวัไทยอาหารไทยประยุกต์4092134 A 3(2-2-5) อ.โสมรศัมิ์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 201 ขนมไทยศิลปะการประกอบอาหารประเภทอาหารวา่4092137 A 3(2-2-5) อ.อารี 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 202 เบอเกอรีการด์  มอนเช่ และชารคู์เทอรี่4093146 A 3(2-2-5) อ.โสมรศัมิ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 433ภาษาองักฤษเพือ่งานบรกิาร4093311 A 3(2-2-5) อ. ดร.ทวพิฒัน์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-10.30) 505 บรรยายการเตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพีเทคโนโ4093804 A 1(0-60) อ.ณปภา, อ.ศจมีาศ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 20,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 20,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายศุทธเมธ เสอืเพชร )

 20,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สรญา ธมิาชยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16

 3

*

*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

20,000

2/2560

594232027

นายศทุธเมธ เสอืเพชร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( สองหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594232028

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายสรวชิญ ์เขียนนอก

โปรแกรมวิชา เทคโนโลยแีละศิลปะการประกอบอาหารปรญิญาตร ี4 ปี

5942-32/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (12.30-15.30) SU-503เพชรบรุศึีกษา2500105 B 3(3-0-6) อ.ฐติมิา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) คหกรรม-1อาหารนานาชาตเิบื้องตน้4090101 A 3(2-2-5) อ.โสมรศัมิ์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-12.30) 407 ครวัไทยอาหารไทยประยุกต์4092134 A 3(2-2-5) อ.โสมรศัมิ์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 201 ขนมไทยศิลปะการประกอบอาหารประเภทอาหารวา่4092137 A 3(2-2-5) อ.อารี 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 202 เบอเกอรีการด์  มอนเช่ และชารคู์เทอรี่4093146 A 3(2-2-5) อ.โสมรศัมิ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 433ภาษาองักฤษเพือ่งานบรกิาร4093311 A 3(2-2-5) อ. ดร.ทวพิฒัน์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-10.30) 505 บรรยายการเตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพีเทคโนโ4093804 A 1(0-60) อ.ณปภา, อ.ศจมีาศ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 20,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 20,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายสรวชิญ ์เขยีนนอก )

 20,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สรญา ธมิาชยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16

 3

*

*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

20,000

2/2560

594232028

นายสรวิชญ ์เขียนนอก

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( สองหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594232029

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายสญัชยั นนทกิร

โปรแกรมวิชา เทคโนโลยแีละศิลปะการประกอบอาหารปรญิญาตร ี4 ปี

5942-32/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (12.30-15.30) SU-503เพชรบรุศึีกษา2500105 B 3(3-0-6) อ.ฐติมิา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) คหกรรม-1อาหารนานาชาตเิบื้องตน้4090101 A 3(2-2-5) อ.โสมรศัมิ์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-12.30) 407 ครวัไทยอาหารไทยประยุกต์4092134 A 3(2-2-5) อ.โสมรศัมิ์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 201 ขนมไทยศิลปะการประกอบอาหารประเภทอาหารวา่4092137 A 3(2-2-5) อ.อารี 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 202 เบอเกอรีการด์  มอนเช่ และชารคู์เทอรี่4093146 A 3(2-2-5) อ.โสมรศัมิ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 433ภาษาองักฤษเพือ่งานบรกิาร4093311 A 3(2-2-5) อ. ดร.ทวพิฒัน์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-10.30) 505 บรรยายการเตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพีเทคโนโ4093804 A 1(0-60) อ.ณปภา, อ.ศจมีาศ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 20,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 20,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายสญัชยั นนทกิร )

 20,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สรญา ธมิาชยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16

 3

*

*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

20,000

2/2560

594232029

นายสญัชยั นนทกิร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( สองหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594232030

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายอภเิชษฐ ์ทองศรี

โปรแกรมวิชา เทคโนโลยแีละศิลปะการประกอบอาหารปรญิญาตร ี4 ปี

5942-32/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (12.30-15.30) SU-503เพชรบรุศึีกษา2500105 B 3(3-0-6) อ.ฐติมิา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) คหกรรม-1อาหารนานาชาตเิบื้องตน้4090101 A 3(2-2-5) อ.โสมรศัมิ์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-12.30) 407 ครวัไทยอาหารไทยประยุกต์4092134 A 3(2-2-5) อ.โสมรศัมิ์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 201 ขนมไทยศิลปะการประกอบอาหารประเภทอาหารวา่4092137 A 3(2-2-5) อ.อารี 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 202 เบอเกอรีการด์  มอนเช่ และชารคู์เทอรี่4093146 A 3(2-2-5) อ.โสมรศัมิ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 433ภาษาองักฤษเพือ่งานบรกิาร4093311 A 3(2-2-5) อ. ดร.ทวพิฒัน์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-10.30) 505 บรรยายการเตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพีเทคโนโ4093804 A 1(0-60) อ.ณปภา, อ.ศจมีาศ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 20,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 20,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายอภเิชษฐ ์ทองศร ี)

 20,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สรญา ธมิาชยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16

 3

*

*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

20,000

2/2560

594232030

นายอภเิชษฐ ์ทองศรี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( สองหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594232031

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายนราวชิญ ์น่ิมมณี

โปรแกรมวิชา เทคโนโลยแีละศิลปะการประกอบอาหารปรญิญาตร ี4 ปี

5942-32/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (12.30-15.30) SU-503เพชรบรุศึีกษา2500105 B 3(3-0-6) อ.ฐติมิา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) คหกรรม-1อาหารนานาชาตเิบื้องตน้4090101 A 3(2-2-5) อ.โสมรศัมิ์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-12.30) 407 ครวัไทยอาหารไทยประยุกต์4092134 A 3(2-2-5) อ.โสมรศัมิ์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 201 ขนมไทยศิลปะการประกอบอาหารประเภทอาหารวา่4092137 A 3(2-2-5) อ.อารี 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 202 เบอเกอรีการด์  มอนเช่ และชารคู์เทอรี่4093146 A 3(2-2-5) อ.โสมรศัมิ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 433ภาษาองักฤษเพือ่งานบรกิาร4093311 A 3(2-2-5) อ. ดร.ทวพิฒัน์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-10.30) 505 บรรยายการเตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพีเทคโนโ4093804 A 1(0-60) อ.ณปภา, อ.ศจมีาศ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 20,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 20,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายนราวชิญ ์น่ิมมณี )

 20,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สรญา ธมิาชยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16

 3

*

*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

20,000

2/2560

594232031

นายนราวิชญ ์น่ิมมณี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( สองหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594242001

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกนกกร แจม่แจง้

โปรแกรมวิชา อาหารและโภชนาการประยุกต์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-42/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-11.30) 1433ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 D 3(3-0-6) อ.คงขวญั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 201 ขนมไทยการผลติขนมไทย4092103 A 3(2-2-5) อ.ธนิดา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-17.30) 202 เบอเกอรีเบเกอรี่ 14092115 A 3(2-2-5) อ.ธนิดา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-17.30) 505 บรรยายโภชนาการในวยัต่างๆ4092202 A 3(2-2-5) อ.วชัรนิทร์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 407 ครวัไทยเทคโนโลยกีารถนอมอาหารและการแปรรู4093126 A 3(2-2-5) อ. ดร.สุคนธา 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-17.30) 505 บรรยายการพฒันาผลติภณัฑอ์าหารและการประเมิ4093127 A 3(2-2-5) อ. ดร.อจัฉรยิะกูล 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 504 บรรยายความปลอดภยัของอาหารและการสุขาภบิา4094131 A 3(3-0-6) อ. ดร.อจัฉรยิะกูล 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกนกกร แจ่มแจง้ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.วชัรนิทร ์สุขสนาน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594242001

นางสาวกนกกร แจม่แจง้

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594242002

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกนกวรรณ หนูแกว้

โปรแกรมวิชา อาหารและโภชนาการประยุกต์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-42/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-11.30) 1433ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 D 3(3-0-6) อ.คงขวญั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 201 ขนมไทยการผลติขนมไทย4092103 A 3(2-2-5) อ.ธนิดา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-17.30) 202 เบอเกอรีเบเกอรี่ 14092115 A 3(2-2-5) อ.ธนิดา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-17.30) 505 บรรยายโภชนาการในวยัต่างๆ4092202 A 3(2-2-5) อ.วชัรนิทร์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 407 ครวัไทยเทคโนโลยกีารถนอมอาหารและการแปรรู4093126 A 3(2-2-5) อ. ดร.สุคนธา 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-17.30) 505 บรรยายการพฒันาผลติภณัฑอ์าหารและการประเมิ4093127 A 3(2-2-5) อ. ดร.อจัฉรยิะกูล 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 504 บรรยายความปลอดภยัของอาหารและการสุขาภบิา4094131 A 3(3-0-6) อ. ดร.อจัฉรยิะกูล 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกนกวรรณ หนูแกว้ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.วชัรนิทร ์สุขสนาน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594242002

นางสาวกนกวรรณ หนูแกว้

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594242004

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกลุณัฐ บตุรภกัดี

โปรแกรมวิชา อาหารและโภชนาการประยุกต์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-42/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-11.30) 1433ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 D 3(3-0-6) อ.คงขวญั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 201 ขนมไทยการผลติขนมไทย4092103 A 3(2-2-5) อ.ธนิดา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-17.30) 202 เบอเกอรีเบเกอรี่ 14092115 A 3(2-2-5) อ.ธนิดา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-17.30) 505 บรรยายโภชนาการในวยัต่างๆ4092202 A 3(2-2-5) อ.วชัรนิทร์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 407 ครวัไทยเทคโนโลยกีารถนอมอาหารและการแปรรู4093126 A 3(2-2-5) อ. ดร.สุคนธา 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-17.30) 505 บรรยายการพฒันาผลติภณัฑอ์าหารและการประเมิ4093127 A 3(2-2-5) อ. ดร.อจัฉรยิะกูล 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 504 บรรยายความปลอดภยัของอาหารและการสุขาภบิา4094131 A 3(3-0-6) อ. ดร.อจัฉรยิะกูล 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกลุณฐั บตุรภกัด ี)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.วชัรนิทร ์สุขสนาน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594242004

นางสาวกลุณัฐ บตุรภกัดี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594242005

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวฑารกิา นวภทัรสกลุ

โปรแกรมวิชา อาหารและโภชนาการประยุกต์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-42/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-11.30) 1433ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 D 3(3-0-6) อ.คงขวญั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 201 ขนมไทยการผลติขนมไทย4092103 A 3(2-2-5) อ.ธนิดา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-17.30) 202 เบอเกอรีเบเกอรี่ 14092115 A 3(2-2-5) อ.ธนิดา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-17.30) 505 บรรยายโภชนาการในวยัต่างๆ4092202 A 3(2-2-5) อ.วชัรนิทร์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 407 ครวัไทยเทคโนโลยกีารถนอมอาหารและการแปรรู4093126 A 3(2-2-5) อ. ดร.สุคนธา 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-17.30) 505 บรรยายการพฒันาผลติภณัฑอ์าหารและการประเมิ4093127 A 3(2-2-5) อ. ดร.อจัฉรยิะกูล 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 504 บรรยายความปลอดภยัของอาหารและการสุขาภบิา4094131 A 3(3-0-6) อ. ดร.อจัฉรยิะกูล 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวฑารกิา นวภทัรสกลุ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.วชัรนิทร ์สุขสนาน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594242005

นางสาวฑารกิา นวภทัรสกลุ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594242006

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐตญิา บวัวารี

โปรแกรมวิชา อาหารและโภชนาการประยุกต์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-42/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-11.30) 1433ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 D 3(3-0-6) อ.คงขวญั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 201 ขนมไทยการผลติขนมไทย4092103 A 3(2-2-5) อ.ธนิดา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-17.30) 202 เบอเกอรีเบเกอรี่ 14092115 A 3(2-2-5) อ.ธนิดา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-17.30) 505 บรรยายโภชนาการในวยัต่างๆ4092202 A 3(2-2-5) อ.วชัรนิทร์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 407 ครวัไทยเทคโนโลยกีารถนอมอาหารและการแปรรู4093126 A 3(2-2-5) อ. ดร.สุคนธา 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-17.30) 505 บรรยายการพฒันาผลติภณัฑอ์าหารและการประเมิ4093127 A 3(2-2-5) อ. ดร.อจัฉรยิะกูล 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 504 บรรยายความปลอดภยัของอาหารและการสุขาภบิา4094131 A 3(3-0-6) อ. ดร.อจัฉรยิะกูล 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวณฐัตญิา บวัวาร ี)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.วชัรนิทร ์สุขสนาน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594242006

นางสาวณัฐตญิา บวัวารี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594242008

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปรางคส์ญิาณี สงิหเ์ลก็

โปรแกรมวิชา อาหารและโภชนาการประยุกต์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-42/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-11.30) 1433ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 D 3(3-0-6) อ.คงขวญั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 201 ขนมไทยการผลติขนมไทย4092103 A 3(2-2-5) อ.ธนิดา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-17.30) 202 เบอเกอรีเบเกอรี่ 14092115 A 3(2-2-5) อ.ธนิดา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-17.30) 505 บรรยายโภชนาการในวยัต่างๆ4092202 A 3(2-2-5) อ.วชัรนิทร์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 407 ครวัไทยเทคโนโลยกีารถนอมอาหารและการแปรรู4093126 A 3(2-2-5) อ. ดร.สุคนธา 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-17.30) 505 บรรยายการพฒันาผลติภณัฑอ์าหารและการประเมิ4093127 A 3(2-2-5) อ. ดร.อจัฉรยิะกูล 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 504 บรรยายความปลอดภยัของอาหารและการสุขาภบิา4094131 A 3(3-0-6) อ. ดร.อจัฉรยิะกูล 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวปรางคส์ญิาณี สงิหเ์ลก็ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.วชัรนิทร ์สุขสนาน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594242008

นางสาวปรางคส์ญิาณี สงิหเ์ลก็

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594242009

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพกิลุเงนิ สายสกลุคงทน

โปรแกรมวิชา อาหารและโภชนาการประยุกต์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-42/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-11.30) 1433ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 D 3(3-0-6) อ.คงขวญั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 201 ขนมไทยการผลติขนมไทย4092103 A 3(2-2-5) อ.ธนิดา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-17.30) 202 เบอเกอรีเบเกอรี่ 14092115 A 3(2-2-5) อ.ธนิดา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-17.30) 505 บรรยายโภชนาการในวยัต่างๆ4092202 A 3(2-2-5) อ.วชัรนิทร์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 407 ครวัไทยเทคโนโลยกีารถนอมอาหารและการแปรรู4093126 A 3(2-2-5) อ. ดร.สุคนธา 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-17.30) 505 บรรยายการพฒันาผลติภณัฑอ์าหารและการประเมิ4093127 A 3(2-2-5) อ. ดร.อจัฉรยิะกูล 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 504 บรรยายความปลอดภยัของอาหารและการสุขาภบิา4094131 A 3(3-0-6) อ. ดร.อจัฉรยิะกูล 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวพกิลุเงนิ สายสกลุคงทน )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.วชัรนิทร ์สุขสนาน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594242009

นางสาวพกิลุเงนิ สายสกลุคงทน

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594242011

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวภาวรนิทร ์สว่างแวว

โปรแกรมวิชา อาหารและโภชนาการประยุกต์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-42/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-11.30) 1433ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 D 3(3-0-6) อ.คงขวญั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 201 ขนมไทยการผลติขนมไทย4092103 A 3(2-2-5) อ.ธนิดา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-17.30) 202 เบอเกอรีเบเกอรี่ 14092115 A 3(2-2-5) อ.ธนิดา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-17.30) 505 บรรยายโภชนาการในวยัต่างๆ4092202 A 3(2-2-5) อ.วชัรนิทร์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 407 ครวัไทยเทคโนโลยกีารถนอมอาหารและการแปรรู4093126 A 3(2-2-5) อ. ดร.สุคนธา 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-17.30) 505 บรรยายการพฒันาผลติภณัฑอ์าหารและการประเมิ4093127 A 3(2-2-5) อ. ดร.อจัฉรยิะกูล 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 504 บรรยายความปลอดภยัของอาหารและการสุขาภบิา4094131 A 3(3-0-6) อ. ดร.อจัฉรยิะกูล 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวภาวรนิทร ์สวา่งแวว )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.วชัรนิทร ์สุขสนาน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594242011

นางสาวภาวรนิทร ์สว่างแวว

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594242013

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวยศวดี มนตข์ลงั

โปรแกรมวิชา อาหารและโภชนาการประยุกต์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-42/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-11.30) 1433ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 D 3(3-0-6) อ.คงขวญั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 201 ขนมไทยการผลติขนมไทย4092103 A 3(2-2-5) อ.ธนิดา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-17.30) 202 เบอเกอรีเบเกอรี่ 14092115 A 3(2-2-5) อ.ธนิดา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-17.30) 505 บรรยายโภชนาการในวยัต่างๆ4092202 A 3(2-2-5) อ.วชัรนิทร์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 407 ครวัไทยเทคโนโลยกีารถนอมอาหารและการแปรรู4093126 A 3(2-2-5) อ. ดร.สุคนธา 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-17.30) 505 บรรยายการพฒันาผลติภณัฑอ์าหารและการประเมิ4093127 A 3(2-2-5) อ. ดร.อจัฉรยิะกูล 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 504 บรรยายความปลอดภยัของอาหารและการสุขาภบิา4094131 A 3(3-0-6) อ. ดร.อจัฉรยิะกูล 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวยศวด ีมนตข์ลงั )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.วชัรนิทร ์สุขสนาน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594242013

นางสาวยศวดี มนตข์ลงั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594242014

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรชัชิตา ไพรแสงพนา

โปรแกรมวิชา อาหารและโภชนาการประยุกต์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-42/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-11.30) 1433ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 D 3(3-0-6) อ.คงขวญั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 201 ขนมไทยการผลติขนมไทย4092103 A 3(2-2-5) อ.ธนิดา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-17.30) 202 เบอเกอรีเบเกอรี่ 14092115 A 3(2-2-5) อ.ธนิดา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-17.30) 505 บรรยายโภชนาการในวยัต่างๆ4092202 A 3(2-2-5) อ.วชัรนิทร์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 407 ครวัไทยเทคโนโลยกีารถนอมอาหารและการแปรรู4093126 A 3(2-2-5) อ. ดร.สุคนธา 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-17.30) 505 บรรยายการพฒันาผลติภณัฑอ์าหารและการประเมิ4093127 A 3(2-2-5) อ. ดร.อจัฉรยิะกูล 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 504 บรรยายความปลอดภยัของอาหารและการสุขาภบิา4094131 A 3(3-0-6) อ. ดร.อจัฉรยิะกูล 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวรชัชติา ไพรแสงพนา )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.วชัรนิทร ์สุขสนาน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594242014

นางสาวรชัชิตา ไพรแสงพนา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594242016

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสมิตานนั มิตรดี

โปรแกรมวิชา อาหารและโภชนาการประยุกต์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-42/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-11.30) 1433ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 D 3(3-0-6) อ.คงขวญั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 201 ขนมไทยการผลติขนมไทย4092103 A 3(2-2-5) อ.ธนิดา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-17.30) 202 เบอเกอรีเบเกอรี่ 14092115 A 3(2-2-5) อ.ธนิดา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-17.30) 505 บรรยายโภชนาการในวยัต่างๆ4092202 A 3(2-2-5) อ.วชัรนิทร์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 407 ครวัไทยเทคโนโลยกีารถนอมอาหารและการแปรรู4093126 A 3(2-2-5) อ. ดร.สุคนธา 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-17.30) 505 บรรยายการพฒันาผลติภณัฑอ์าหารและการประเมิ4093127 A 3(2-2-5) อ. ดร.อจัฉรยิะกูล 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 504 บรรยายความปลอดภยัของอาหารและการสุขาภบิา4094131 A 3(3-0-6) อ. ดร.อจัฉรยิะกูล 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสมติานนั มติรด ี)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.วชัรนิทร ์สุขสนาน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594242016

นางสาวสมิตานนั มิตรดี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594242017

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสภุชัชา เเพรเขียว

โปรแกรมวิชา อาหารและโภชนาการประยุกต์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-42/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-11.30) 1433ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 D 3(3-0-6) อ.คงขวญั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 201 ขนมไทยการผลติขนมไทย4092103 A 3(2-2-5) อ.ธนิดา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-17.30) 202 เบอเกอรีเบเกอรี่ 14092115 A 3(2-2-5) อ.ธนิดา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-17.30) 505 บรรยายโภชนาการในวยัต่างๆ4092202 A 3(2-2-5) อ.วชัรนิทร์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 407 ครวัไทยเทคโนโลยกีารถนอมอาหารและการแปรรู4093126 A 3(2-2-5) อ. ดร.สุคนธา 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-17.30) 505 บรรยายการพฒันาผลติภณัฑอ์าหารและการประเมิ4093127 A 3(2-2-5) อ. ดร.อจัฉรยิะกูล 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 504 บรรยายความปลอดภยัของอาหารและการสุขาภบิา4094131 A 3(3-0-6) อ. ดร.อจัฉรยิะกูล 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุภชัชา เเพรเขยีว )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.วชัรนิทร ์สุขสนาน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594242017

นางสาวสภุชัชา เเพรเขียว

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594242018

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสภุาวรรณ ธิบดี

โปรแกรมวิชา อาหารและโภชนาการประยุกต์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-42/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-11.30) 1433ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 D 3(3-0-6) อ.คงขวญั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 201 ขนมไทยการผลติขนมไทย4092103 A 3(2-2-5) อ.ธนิดา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-17.30) 202 เบอเกอรีเบเกอรี่ 14092115 A 3(2-2-5) อ.ธนิดา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-17.30) 505 บรรยายโภชนาการในวยัต่างๆ4092202 A 3(2-2-5) อ.วชัรนิทร์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 407 ครวัไทยเทคโนโลยกีารถนอมอาหารและการแปรรู4093126 A 3(2-2-5) อ. ดร.สุคนธา 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-17.30) 505 บรรยายการพฒันาผลติภณัฑอ์าหารและการประเมิ4093127 A 3(2-2-5) อ. ดร.อจัฉรยิะกูล 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 504 บรรยายความปลอดภยัของอาหารและการสุขาภบิา4094131 A 3(3-0-6) อ. ดร.อจัฉรยิะกูล 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุภาวรรณ ธบิด ี)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.วชัรนิทร ์สุขสนาน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594242018

นางสาวสภุาวรรณ ธิบดี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594242020

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสโรชา จนิารกัษ์

โปรแกรมวิชา อาหารและโภชนาการประยุกต์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-42/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-11.30) 1433ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 D 3(3-0-6) อ.คงขวญั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 201 ขนมไทยการผลติขนมไทย4092103 A 3(2-2-5) อ.ธนิดา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-17.30) 202 เบอเกอรีเบเกอรี่ 14092115 A 3(2-2-5) อ.ธนิดา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-17.30) 505 บรรยายโภชนาการในวยัต่างๆ4092202 A 3(2-2-5) อ.วชัรนิทร์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 407 ครวัไทยเทคโนโลยกีารถนอมอาหารและการแปรรู4093126 A 3(2-2-5) อ. ดร.สุคนธา 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-17.30) 505 บรรยายการพฒันาผลติภณัฑอ์าหารและการประเมิ4093127 A 3(2-2-5) อ. ดร.อจัฉรยิะกูล 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 504 บรรยายความปลอดภยัของอาหารและการสุขาภบิา4094131 A 3(3-0-6) อ. ดร.อจัฉรยิะกูล 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสโรชา จนิารกัษ ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.วชัรนิทร ์สุขสนาน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594242020

นางสาวสโรชา จนิารกัษ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594242021

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรพรรณ อาจสญัจร

โปรแกรมวิชา อาหารและโภชนาการประยุกต์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-42/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-11.30) 1433ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 D 3(3-0-6) อ.คงขวญั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 201 ขนมไทยการผลติขนมไทย4092103 A 3(2-2-5) อ.ธนิดา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-17.30) 202 เบอเกอรีเบเกอรี่ 14092115 A 3(2-2-5) อ.ธนิดา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-17.30) 505 บรรยายโภชนาการในวยัต่างๆ4092202 A 3(2-2-5) อ.วชัรนิทร์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 407 ครวัไทยเทคโนโลยกีารถนอมอาหารและการแปรรู4093126 A 3(2-2-5) อ. ดร.สุคนธา 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-17.30) 505 บรรยายการพฒันาผลติภณัฑอ์าหารและการประเมิ4093127 A 3(2-2-5) อ. ดร.อจัฉรยิะกูล 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 504 บรรยายความปลอดภยัของอาหารและการสุขาภบิา4094131 A 3(3-0-6) อ. ดร.อจัฉรยิะกูล 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอรพรรณ อาจสญัจร )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.วชัรนิทร ์สุขสนาน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594242021

นางสาวอรพรรณ อาจสญัจร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594242023

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอารยา บญุยนื

โปรแกรมวิชา อาหารและโภชนาการประยุกต์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-42/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-11.30) 1433ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 D 3(3-0-6) อ.คงขวญั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 201 ขนมไทยการผลติขนมไทย4092103 A 3(2-2-5) อ.ธนิดา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-17.30) 202 เบอเกอรีเบเกอรี่ 14092115 A 3(2-2-5) อ.ธนิดา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-17.30) 505 บรรยายโภชนาการในวยัต่างๆ4092202 A 3(2-2-5) อ.วชัรนิทร์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 407 ครวัไทยเทคโนโลยกีารถนอมอาหารและการแปรรู4093126 A 3(2-2-5) อ. ดร.สุคนธา 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-17.30) 505 บรรยายการพฒันาผลติภณัฑอ์าหารและการประเมิ4093127 A 3(2-2-5) อ. ดร.อจัฉรยิะกูล 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 504 บรรยายความปลอดภยัของอาหารและการสุขาภบิา4094131 A 3(3-0-6) อ. ดร.อจัฉรยิะกูล 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอารยา บญุยนื )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.วชัรนิทร ์สุขสนาน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594242023

นางสาวอารยา บญุยนื

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594242025

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐวตัร เชิดชู

โปรแกรมวิชา อาหารและโภชนาการประยุกต์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-42/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-11.30) 1433ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 D 3(3-0-6) อ.คงขวญั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 201 ขนมไทยการผลติขนมไทย4092103 A 3(2-2-5) อ.ธนิดา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-17.30) 202 เบอเกอรีเบเกอรี่ 14092115 A 3(2-2-5) อ.ธนิดา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-17.30) 505 บรรยายโภชนาการในวยัต่างๆ4092202 A 3(2-2-5) อ.วชัรนิทร์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 407 ครวัไทยเทคโนโลยกีารถนอมอาหารและการแปรรู4093126 A 3(2-2-5) อ. ดร.สุคนธา 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-17.30) 505 บรรยายการพฒันาผลติภณัฑอ์าหารและการประเมิ4093127 A 3(2-2-5) อ. ดร.อจัฉรยิะกูล 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 504 บรรยายความปลอดภยัของอาหารและการสุขาภบิา4094131 A 3(3-0-6) อ. ดร.อจัฉรยิะกูล 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายณฐัวตัร เชดิชู )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.วชัรนิทร ์สุขสนาน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594242025

นายณัฐวตัร เชิดชู

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594242026

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายทพัพป์พน แพทยป์ระสทิธา

โปรแกรมวิชา อาหารและโภชนาการประยุกต์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-42/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-11.30) 1433ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 D 3(3-0-6) อ.คงขวญั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 201 ขนมไทยการผลติขนมไทย4092103 A 3(2-2-5) อ.ธนิดา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-17.30) 202 เบอเกอรีเบเกอรี่ 14092115 A 3(2-2-5) อ.ธนิดา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-17.30) 505 บรรยายโภชนาการในวยัต่างๆ4092202 A 3(2-2-5) อ.วชัรนิทร์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 407 ครวัไทยเทคโนโลยกีารถนอมอาหารและการแปรรู4093126 A 3(2-2-5) อ. ดร.สุคนธา 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-17.30) 505 บรรยายการพฒันาผลติภณัฑอ์าหารและการประเมิ4093127 A 3(2-2-5) อ. ดร.อจัฉรยิะกูล 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 504 บรรยายความปลอดภยัของอาหารและการสุขาภบิา4094131 A 3(3-0-6) อ. ดร.อจัฉรยิะกูล 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายทพัพป์พน แพทยป์ระสทิธา )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.วชัรนิทร ์สุขสนาน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594242026

นายทพัพป์พน แพทยป์ระสทิธา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594242027

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายธีรวรี ์สงเทศ

โปรแกรมวิชา อาหารและโภชนาการประยุกต์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-42/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-11.30) 1433ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 D 3(3-0-6) อ.คงขวญั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 201 ขนมไทยการผลติขนมไทย4092103 A 3(2-2-5) อ.ธนิดา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-17.30) 202 เบอเกอรีเบเกอรี่ 14092115 A 3(2-2-5) อ.ธนิดา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-17.30) 505 บรรยายโภชนาการในวยัต่างๆ4092202 A 3(2-2-5) อ.วชัรนิทร์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 407 ครวัไทยเทคโนโลยกีารถนอมอาหารและการแปรรู4093126 A 3(2-2-5) อ. ดร.สุคนธา 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-17.30) 505 บรรยายการพฒันาผลติภณัฑอ์าหารและการประเมิ4093127 A 3(2-2-5) อ. ดร.อจัฉรยิะกูล 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 504 บรรยายความปลอดภยัของอาหารและการสุขาภบิา4094131 A 3(3-0-6) อ. ดร.อจัฉรยิะกูล 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายธรีวรี ์สงเทศ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.วชัรนิทร ์สุขสนาน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594242027

นายธีรวีร ์สงเทศ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594242029

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายพนธกร วชิรเจรญิทรพัย ์

โปรแกรมวิชา อาหารและโภชนาการประยุกต์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-42/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-11.30) 1433ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 D 3(3-0-6) อ.คงขวญั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 201 ขนมไทยการผลติขนมไทย4092103 A 3(2-2-5) อ.ธนิดา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-17.30) 202 เบอเกอรีเบเกอรี่ 14092115 A 3(2-2-5) อ.ธนิดา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-17.30) 505 บรรยายโภชนาการในวยัต่างๆ4092202 A 3(2-2-5) อ.วชัรนิทร์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 407 ครวัไทยเทคโนโลยกีารถนอมอาหารและการแปรรู4093126 A 3(2-2-5) อ. ดร.สุคนธา 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-17.30) 505 บรรยายการพฒันาผลติภณัฑอ์าหารและการประเมิ4093127 A 3(2-2-5) อ. ดร.อจัฉรยิะกูล 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 504 บรรยายความปลอดภยัของอาหารและการสุขาภบิา4094131 A 3(3-0-6) อ. ดร.อจัฉรยิะกูล 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายพนธกร วชริเจรญิทรพัย ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.วชัรนิทร ์สุขสนาน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594242029

นายพนธกร วชิรเจรญิทรพัย์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594242030

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายภาคภมิู สดุเสนาะ

โปรแกรมวิชา อาหารและโภชนาการประยุกต์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-42/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-11.30) 1433ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 D 3(3-0-6) อ.คงขวญั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 201 ขนมไทยการผลติขนมไทย4092103 A 3(2-2-5) อ.ธนิดา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-17.30) 202 เบอเกอรีเบเกอรี่ 14092115 A 3(2-2-5) อ.ธนิดา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-17.30) 505 บรรยายโภชนาการในวยัต่างๆ4092202 A 3(2-2-5) อ.วชัรนิทร์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 407 ครวัไทยเทคโนโลยกีารถนอมอาหารและการแปรรู4093126 A 3(2-2-5) อ. ดร.สุคนธา 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-17.30) 505 บรรยายการพฒันาผลติภณัฑอ์าหารและการประเมิ4093127 A 3(2-2-5) อ. ดร.อจัฉรยิะกูล 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 504 บรรยายความปลอดภยัของอาหารและการสุขาภบิา4094131 A 3(3-0-6) อ. ดร.อจัฉรยิะกูล 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายภาคภมู ิสุดเสนาะ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.วชัรนิทร ์สุขสนาน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594242030

นายภาคภมิู สดุเสนาะ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594242031

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายโสภณ เกตแุกว้(ทนุ 2/59 ถงึ 1/60)

โปรแกรมวิชา อาหารและโภชนาการประยุกต์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-42/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-11.30) 1433ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 D 3(3-0-6) อ.คงขวญั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 201 ขนมไทยการผลติขนมไทย4092103 A 3(2-2-5) อ.ธนิดา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-17.30) 202 เบอเกอรีเบเกอรี่ 14092115 A 3(2-2-5) อ.ธนิดา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-17.30) 505 บรรยายโภชนาการในวยัต่างๆ4092202 A 3(2-2-5) อ.วชัรนิทร์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 407 ครวัไทยเทคโนโลยกีารถนอมอาหารและการแปรรู4093126 A 3(2-2-5) อ. ดร.สุคนธา 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-17.30) 505 บรรยายการพฒันาผลติภณัฑอ์าหารและการประเมิ4093127 A 3(2-2-5) อ. ดร.อจัฉรยิะกูล 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 504 บรรยายความปลอดภยัของอาหารและการสุขาภบิา4094131 A 3(3-0-6) อ. ดร.อจัฉรยิะกูล 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายโสภณ เกตแุกว้(ทนุ 2/59 ถงึ 1/60) )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.วชัรนิทร ์สุขสนาน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594242031

นายโสภณ เกตแุกว้(ทนุ 2/59 ถงึ 1/60)

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594242032

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชฎามาศ โลหะชมุพล

โปรแกรมวิชา อาหารและโภชนาการประยุกต์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-42/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-11.30) 1433ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 D 3(3-0-6) อ.คงขวญั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 201 ขนมไทยการผลติขนมไทย4092103 A 3(2-2-5) อ.ธนิดา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-17.30) 202 เบอเกอรีเบเกอรี่ 14092115 A 3(2-2-5) อ.ธนิดา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-17.30) 505 บรรยายโภชนาการในวยัต่างๆ4092202 A 3(2-2-5) อ.วชัรนิทร์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 407 ครวัไทยเทคโนโลยกีารถนอมอาหารและการแปรรู4093126 A 3(2-2-5) อ. ดร.สุคนธา 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-17.30) 505 บรรยายการพฒันาผลติภณัฑอ์าหารและการประเมิ4093127 A 3(2-2-5) อ. ดร.อจัฉรยิะกูล 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 504 บรรยายความปลอดภยัของอาหารและการสุขาภบิา4094131 A 3(3-0-6) อ. ดร.อจัฉรยิะกูล 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวชฎามาศ โลหะชมุพล )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.วชัรนิทร ์สุขสนาน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594242032

นางสาวชฎามาศ โลหะชมุพล

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594242034

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายนท ีคาํแกน่

โปรแกรมวิชา อาหารและโภชนาการประยุกต์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-42/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-11.30) 1433ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 D 3(3-0-6) อ.คงขวญั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 201 ขนมไทยการผลติขนมไทย4092103 A 3(2-2-5) อ.ธนิดา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-17.30) 202 เบอเกอรีเบเกอรี่ 14092115 A 3(2-2-5) อ.ธนิดา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-17.30) 505 บรรยายโภชนาการในวยัต่างๆ4092202 A 3(2-2-5) อ.วชัรนิทร์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 407 ครวัไทยเทคโนโลยกีารถนอมอาหารและการแปรรู4093126 A 3(2-2-5) อ. ดร.สุคนธา 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-17.30) 505 บรรยายการพฒันาผลติภณัฑอ์าหารและการประเมิ4093127 A 3(2-2-5) อ. ดร.อจัฉรยิะกูล 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 504 บรรยายความปลอดภยัของอาหารและการสุขาภบิา4094131 A 3(3-0-6) อ. ดร.อจัฉรยิะกูล 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายนท ีคาํแก่น )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.วชัรนิทร ์สุขสนาน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594242034

นายนท ีคาํแกน่

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594242035

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรไท แกว้จนิดา

โปรแกรมวิชา อาหารและโภชนาการประยุกต์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-42/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-11.30) 1433ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 D 3(3-0-6) อ.คงขวญั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 201 ขนมไทยการผลติขนมไทย4092103 A 3(2-2-5) อ.ธนิดา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-17.30) 202 เบอเกอรีเบเกอรี่ 14092115 A 3(2-2-5) อ.ธนิดา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-17.30) 505 บรรยายโภชนาการในวยัต่างๆ4092202 A 3(2-2-5) อ.วชัรนิทร์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 407 ครวัไทยเทคโนโลยกีารถนอมอาหารและการแปรรู4093126 A 3(2-2-5) อ. ดร.สุคนธา 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-17.30) 505 บรรยายการพฒันาผลติภณัฑอ์าหารและการประเมิ4093127 A 3(2-2-5) อ. ดร.อจัฉรยิะกูล 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 504 บรรยายความปลอดภยัของอาหารและการสุขาภบิา4094131 A 3(3-0-6) อ. ดร.อจัฉรยิะกูล 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอรไท แกว้จนิดา )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.วชัรนิทร ์สุขสนาน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594242035

นางสาวอรไท แกว้จนิดา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594242036

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวคณิชชา บวัเกดิ

โปรแกรมวิชา อาหารและโภชนาการประยุกต์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-42/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-11.30) 1433ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 D 3(3-0-6) อ.คงขวญั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 201 ขนมไทยการผลติขนมไทย4092103 A 3(2-2-5) อ.ธนิดา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-17.30) 202 เบอเกอรีเบเกอรี่ 14092115 A 3(2-2-5) อ.ธนิดา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-17.30) 505 บรรยายโภชนาการในวยัต่างๆ4092202 A 3(2-2-5) อ.วชัรนิทร์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 407 ครวัไทยเทคโนโลยกีารถนอมอาหารและการแปรรู4093126 A 3(2-2-5) อ. ดร.สุคนธา 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-17.30) 505 บรรยายการพฒันาผลติภณัฑอ์าหารและการประเมิ4093127 A 3(2-2-5) อ. ดร.อจัฉรยิะกูล 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 504 บรรยายความปลอดภยัของอาหารและการสุขาภบิา4094131 A 3(3-0-6) อ. ดร.อจัฉรยิะกูล 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวคณิชชา บวัเกดิ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.วชัรนิทร ์สุขสนาน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594242036

นางสาวคณิชชา บวัเกดิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594242037

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายอชิตพล สงัขท์อง

โปรแกรมวิชา อาหารและโภชนาการประยุกต์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-42/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-11.30) 1433ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 D 3(3-0-6) อ.คงขวญั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 201 ขนมไทยการผลติขนมไทย4092103 A 3(2-2-5) อ.ธนิดา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-17.30) 202 เบอเกอรีเบเกอรี่ 14092115 A 3(2-2-5) อ.ธนิดา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-17.30) 505 บรรยายโภชนาการในวยัต่างๆ4092202 A 3(2-2-5) อ.วชัรนิทร์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 407 ครวัไทยเทคโนโลยกีารถนอมอาหารและการแปรรู4093126 A 3(2-2-5) อ. ดร.สุคนธา 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-17.30) 505 บรรยายการพฒันาผลติภณัฑอ์าหารและการประเมิ4093127 A 3(2-2-5) อ. ดร.อจัฉรยิะกูล 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 504 บรรยายความปลอดภยัของอาหารและการสุขาภบิา4094131 A 3(3-0-6) อ. ดร.อจัฉรยิะกูล 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายอชติพล สงัขท์อง )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.วชัรนิทร ์สุขสนาน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594242037

นายอชิตพล สงัขท์อง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594242038

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายพทิยตุม ์สวุรรณวงศ์

โปรแกรมวิชา อาหารและโภชนาการประยุกต์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-42/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-11.30) 1433ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 D 3(3-0-6) อ.คงขวญั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 201 ขนมไทยการผลติขนมไทย4092103 A 3(2-2-5) อ.ธนิดา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-17.30) 202 เบอเกอรีเบเกอรี่ 14092115 A 3(2-2-5) อ.ธนิดา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-17.30) 505 บรรยายโภชนาการในวยัต่างๆ4092202 A 3(2-2-5) อ.วชัรนิทร์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 407 ครวัไทยเทคโนโลยกีารถนอมอาหารและการแปรรู4093126 A 3(2-2-5) อ. ดร.สุคนธา 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-17.30) 505 บรรยายการพฒันาผลติภณัฑอ์าหารและการประเมิ4093127 A 3(2-2-5) อ. ดร.อจัฉรยิะกูล 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 504 บรรยายความปลอดภยัของอาหารและการสุขาภบิา4094131 A 3(3-0-6) อ. ดร.อจัฉรยิะกูล 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายพทิยุตม ์สุวรรณวงศ ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.วชัรนิทร ์สุขสนาน )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594242038

นายพทิยตุม ์สวุรรณวงศ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594244001

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกฤษณา ตฐิโิต

โปรแกรมวิชา วทิยาการคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-44/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 932ทกัษะการคดิเชงิระบบ1520102 B 3(3-0-6) ศ.ดรเฉลยีว, อ.รฐัวรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 932ผศ. ดร.กอบกลุ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 2342ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 E 3(3-0-6) อ.ศุภมาส 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 26504สถติสิาหรบันกัวทิยาศาสตร์7102002 A 3(2-2-5) อ. ดร.ชนิตรน์าถ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-17.30) 311ระบบสือ่สารขอ้มลูและเครอืขา่ย7102202 A 3(2-2-5) อ.อนุชาติ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-15.30) 3105, ศ. (15.30-17.30) 313การโปรแกรมเชงิวตัถขุ ัน้สูง7102302 A 3(2-2-5) อ.อสันีวลัย์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-15.30) 313, อ. (15.30-17.30) 3105การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบ7102501 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.สูตรทนิ 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 312การเขยีนโปรแกรมบนเวบ็7103302 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรีศุษย์ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 14,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 14,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกฤษณา ตฐิโิต )

 14,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ.พรทพิย ์บวัสาม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

14,000

2/2560

594244001

นางสาวกฤษณา ตฐิโิต

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสีพ่นับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594244002

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายคงศกัด์ิ นอ้ยกาํเนิด

โปรแกรมวิชา วทิยาการคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-44/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 932ทกัษะการคดิเชงิระบบ1520102 B 3(3-0-6) ศ.ดรเฉลยีว, อ.รฐัวรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 932ผศ. ดร.กอบกลุ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 2342ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 E 3(3-0-6) อ.ศุภมาส 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 26504สถติสิาหรบันกัวทิยาศาสตร์7102002 A 3(2-2-5) อ. ดร.ชนิตรน์าถ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-17.30) 311ระบบสือ่สารขอ้มลูและเครอืขา่ย7102202 A 3(2-2-5) อ.อนุชาติ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-15.30) 3105, ศ. (15.30-17.30) 313การโปรแกรมเชงิวตัถขุ ัน้สูง7102302 A 3(2-2-5) อ.อสันีวลัย์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-15.30) 313, อ. (15.30-17.30) 3105การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบ7102501 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.สูตรทนิ 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 312การเขยีนโปรแกรมบนเวบ็7103302 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรีศุษย์ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 14,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 14,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายคงศกัดิ์ นอ้ยกาํเนิด )

 14,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ.พรทพิย ์บวัสาม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

14,000

2/2560

594244002

นายคงศกัด์ิ นอ้ยกาํเนิด

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสีพ่นับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594244003

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐวฒุ ิเรอืงนรา

โปรแกรมวิชา วทิยาการคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-44/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 932ทกัษะการคดิเชงิระบบ1520102 B 3(3-0-6) ศ.ดรเฉลยีว, อ.รฐัวรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 932ผศ. ดร.กอบกลุ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 2342ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 E 3(3-0-6) อ.ศุภมาส 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 26504สถติสิาหรบันกัวทิยาศาสตร์7102002 A 3(2-2-5) อ. ดร.ชนิตรน์าถ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-17.30) 311ระบบสือ่สารขอ้มลูและเครอืขา่ย7102202 A 3(2-2-5) อ.อนุชาติ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-15.30) 3105, ศ. (15.30-17.30) 313การโปรแกรมเชงิวตัถขุ ัน้สูง7102302 A 3(2-2-5) อ.อสันีวลัย์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-15.30) 313, อ. (15.30-17.30) 3105การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบ7102501 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.สูตรทนิ 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 312การเขยีนโปรแกรมบนเวบ็7103302 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรีศุษย์ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 14,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 14,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายณฐัวุฒ ิเรอืงนรา )

 14,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ.พรทพิย ์บวัสาม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

14,000

2/2560

594244003

นายณัฐวฒุ ิเรอืงนรา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสีพ่นับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594244004

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายธนชั ธนาประเสรฐิสขุ

โปรแกรมวิชา วทิยาการคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-44/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 932ทกัษะการคดิเชงิระบบ1520102 B 3(3-0-6) ศ.ดรเฉลยีว, อ.รฐัวรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 932ผศ. ดร.กอบกลุ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 2342ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 E 3(3-0-6) อ.ศุภมาส 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 26504สถติสิาหรบันกัวทิยาศาสตร์7102002 A 3(2-2-5) อ. ดร.ชนิตรน์าถ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-17.30) 311ระบบสือ่สารขอ้มลูและเครอืขา่ย7102202 A 3(2-2-5) อ.อนุชาติ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-15.30) 3105, ศ. (15.30-17.30) 313การโปรแกรมเชงิวตัถขุ ัน้สูง7102302 A 3(2-2-5) อ.อสันีวลัย์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-15.30) 313, อ. (15.30-17.30) 3105การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบ7102501 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.สูตรทนิ 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 312การเขยีนโปรแกรมบนเวบ็7103302 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรีศุษย์ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 14,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 14,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายธนชั ธนาประเสรฐิสุข )

 14,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ.พรทพิย ์บวัสาม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

14,000

2/2560

594244004

นายธนชั ธนาประเสรฐิสขุ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสีพ่นับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594244005

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายธนทั เพง็พนิ

โปรแกรมวิชา วทิยาการคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-44/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 932ทกัษะการคดิเชงิระบบ1520102 B 3(3-0-6) ศ.ดรเฉลยีว, อ.รฐัวรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 932ผศ. ดร.กอบกลุ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 2342ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 E 3(3-0-6) อ.ศุภมาส 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 26504สถติสิาหรบันกัวทิยาศาสตร์7102002 A 3(2-2-5) อ. ดร.ชนิตรน์าถ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-17.30) 311ระบบสือ่สารขอ้มลูและเครอืขา่ย7102202 A 3(2-2-5) อ.อนุชาติ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-15.30) 3105, ศ. (15.30-17.30) 313การโปรแกรมเชงิวตัถขุ ัน้สูง7102302 A 3(2-2-5) อ.อสันีวลัย์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-15.30) 313, อ. (15.30-17.30) 3105การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบ7102501 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.สูตรทนิ 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 312การเขยีนโปรแกรมบนเวบ็7103302 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรีศุษย์ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 14,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 14,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายธนทั เพง็พนิ )

 14,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ.พรทพิย ์บวัสาม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

14,000

2/2560

594244005

นายธนทั เพง็พนิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสีพ่นับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594244006

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายนท ีโตะ๊มิ

โปรแกรมวิชา วทิยาการคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-44/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 932ทกัษะการคดิเชงิระบบ1520102 B 3(3-0-6) ศ.ดรเฉลยีว, อ.รฐัวรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 932ผศ. ดร.กอบกลุ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 2342ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 E 3(3-0-6) อ.ศุภมาส 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 26504สถติสิาหรบันกัวทิยาศาสตร์7102002 A 3(2-2-5) อ. ดร.ชนิตรน์าถ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-17.30) 311ระบบสือ่สารขอ้มลูและเครอืขา่ย7102202 A 3(2-2-5) อ.อนุชาติ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-15.30) 3105, ศ. (15.30-17.30) 313การโปรแกรมเชงิวตัถขุ ัน้สูง7102302 A 3(2-2-5) อ.อสันีวลัย์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-15.30) 313, อ. (15.30-17.30) 3105การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบ7102501 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.สูตรทนิ 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 312การเขยีนโปรแกรมบนเวบ็7103302 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรีศุษย์ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 14,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 14,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายนท ีโตะ๊ม ิ)

 14,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ.พรทพิย ์บวัสาม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

14,000

2/2560

594244006

นายนท ีโตะ๊มิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสีพ่นับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594244008

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายเป็นหน่ึง เจดิษฐ ์

โปรแกรมวิชา วทิยาการคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-44/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 932ทกัษะการคดิเชงิระบบ1520102 B 3(3-0-6) ศ.ดรเฉลยีว, อ.รฐัวรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 932ผศ. ดร.กอบกลุ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 2342ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 E 3(3-0-6) อ.ศุภมาส 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 26504สถติสิาหรบันกัวทิยาศาสตร์7102002 A 3(2-2-5) อ. ดร.ชนิตรน์าถ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-17.30) 311ระบบสือ่สารขอ้มลูและเครอืขา่ย7102202 A 3(2-2-5) อ.อนุชาติ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-15.30) 3105, ศ. (15.30-17.30) 313การโปรแกรมเชงิวตัถขุ ัน้สูง7102302 A 3(2-2-5) อ.อสันีวลัย์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-15.30) 313, อ. (15.30-17.30) 3105การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบ7102501 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.สูตรทนิ 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 312การเขยีนโปรแกรมบนเวบ็7103302 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรีศุษย์ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 14,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 14,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายเป็นหน่ึง เจดษิฐ ์)

 14,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ.พรทพิย ์บวัสาม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

14,000

2/2560

594244008

นายเป็นหน่ึง เจดิษฐ ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสีพ่นับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594244009

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายมณฑล เสนานาญ

โปรแกรมวิชา วทิยาการคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-44/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 932ทกัษะการคดิเชงิระบบ1520102 B 3(3-0-6) ศ.ดรเฉลยีว, อ.รฐัวรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 932ผศ. ดร.กอบกลุ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 2342ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 E 3(3-0-6) อ.ศุภมาส 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 26504สถติสิาหรบันกัวทิยาศาสตร์7102002 A 3(2-2-5) อ. ดร.ชนิตรน์าถ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-17.30) 311ระบบสือ่สารขอ้มลูและเครอืขา่ย7102202 A 3(2-2-5) อ.อนุชาติ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-15.30) 3105, ศ. (15.30-17.30) 313การโปรแกรมเชงิวตัถขุ ัน้สูง7102302 A 3(2-2-5) อ.อสันีวลัย์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-15.30) 313, อ. (15.30-17.30) 3105การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบ7102501 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.สูตรทนิ 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 312การเขยีนโปรแกรมบนเวบ็7103302 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรีศุษย์ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 14,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 14,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายมณฑล เสนานาญ )

 14,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ.พรทพิย ์บวัสาม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

14,000

2/2560

594244009

นายมณฑล เสนานาญ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสีพ่นับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594244010

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายวชัรพงษ ์ชูวงศ์

โปรแกรมวิชา วทิยาการคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-44/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 932ทกัษะการคดิเชงิระบบ1520102 B 3(3-0-6) ศ.ดรเฉลยีว, อ.รฐัวรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 932ผศ. ดร.กอบกลุ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 2342ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 E 3(3-0-6) อ.ศุภมาส 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 26504สถติสิาหรบันกัวทิยาศาสตร์7102002 A 3(2-2-5) อ. ดร.ชนิตรน์าถ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-17.30) 311ระบบสือ่สารขอ้มลูและเครอืขา่ย7102202 A 3(2-2-5) อ.อนุชาติ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-15.30) 3105, ศ. (15.30-17.30) 313การโปรแกรมเชงิวตัถขุ ัน้สูง7102302 A 3(2-2-5) อ.อสันีวลัย์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-15.30) 313, อ. (15.30-17.30) 3105การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบ7102501 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.สูตรทนิ 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 312การเขยีนโปรแกรมบนเวบ็7103302 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรีศุษย์ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 14,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 14,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายวชัรพงษ ์ชูวงศ ์)

 14,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ.พรทพิย ์บวัสาม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

14,000

2/2560

594244010

นายวชัรพงษ ์ชูวงศ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสีพ่นับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594244011

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายอตวิชิญ ์พวงสวสัด์ิ

โปรแกรมวิชา วทิยาการคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-44/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 932ทกัษะการคดิเชงิระบบ1520102 B 3(3-0-6) ศ.ดรเฉลยีว, อ.รฐัวรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 932ผศ. ดร.กอบกลุ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 2342ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 E 3(3-0-6) อ.ศุภมาส 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 26504สถติสิาหรบันกัวทิยาศาสตร์7102002 A 3(2-2-5) อ. ดร.ชนิตรน์าถ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-17.30) 311ระบบสือ่สารขอ้มลูและเครอืขา่ย7102202 A 3(2-2-5) อ.อนุชาติ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-15.30) 3105, ศ. (15.30-17.30) 313การโปรแกรมเชงิวตัถขุ ัน้สูง7102302 A 3(2-2-5) อ.อสันีวลัย์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-15.30) 313, อ. (15.30-17.30) 3105การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบ7102501 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.สูตรทนิ 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 312การเขยีนโปรแกรมบนเวบ็7103302 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรีศุษย์ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 14,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 14,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายอตวิชิญ ์พวงสวสัดิ์ )

 14,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ.พรทพิย ์บวัสาม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

14,000

2/2560

594244011

นายอตวิิชญ ์พวงสวสัด์ิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสีพ่นับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594244012

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายพรีพล สขุพลาย

โปรแกรมวิชา วทิยาการคอมพวิเตอร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-44/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 932ทกัษะการคดิเชงิระบบ1520102 B 3(3-0-6) ศ.ดรเฉลยีว, อ.รฐัวรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 932ผศ. ดร.กอบกลุ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 2342ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 E 3(3-0-6) อ.ศุภมาส 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 26504สถติสิาหรบันกัวทิยาศาสตร์7102002 A 3(2-2-5) อ. ดร.ชนิตรน์าถ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-17.30) 311ระบบสือ่สารขอ้มลูและเครอืขา่ย7102202 A 3(2-2-5) อ.อนุชาติ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-15.30) 3105, ศ. (15.30-17.30) 313การโปรแกรมเชงิวตัถขุ ัน้สูง7102302 A 3(2-2-5) อ.อสันีวลัย์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-15.30) 313, อ. (15.30-17.30) 3105การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบ7102501 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.สูตรทนิ 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 312การเขยีนโปรแกรมบนเวบ็7103302 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรีศุษย์ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 14,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 14,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายพรีพล สุขพลาย )

 14,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ.พรทพิย ์บวัสาม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

14,000

2/2560

594244012

นายพรีพล สขุพลาย

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสีพ่นับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594251001

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนภสร กลา้หาญ

โปรแกรมวิชา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมปรญิญาตร ี4 ปี

5942-51/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 1454ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางธุรกจิ1550105 A 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1842การพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสเ์บื้องตน้3600101 A 3(3-0-6) อ.วรวุทธิ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 7112เคม ี14021101 A 3(3-0-6) อ. ดร.ณรงค์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-16.30) 28203การออกแบบโรงงานและสิง่อาํนวยความส5512106 A 3(2-2-5) อ.อลงกรณ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-16.30) 28206หลกัการวจิยัดาํเนินงานเบื้องตน้5512201 A 3(3-0-6) อ.ชลาลยั, อ. ดร.นวรตัน์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 28206การเพิม่ผลผลติในงานอตุสาหกรรม5512202 A 3(3-0-6) อ. ดร.สมสุข 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 28206มาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม5512203 A 3(3-0-6) อ. ดร.สมสุข 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวนภสร กลา้หาญ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.นวรตัน ์ประทมุตา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594251001

นางสาวนภสร กลา้หาญ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594251002

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนสัรนี เขียวกะแล

โปรแกรมวิชา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมปรญิญาตร ี4 ปี

5942-51/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 1454ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางธุรกจิ1550105 A 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1842การพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสเ์บื้องตน้3600101 A 3(3-0-6) อ.วรวุทธิ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 7112เคม ี14021101 A 3(3-0-6) อ. ดร.ณรงค์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-16.30) 28203การออกแบบโรงงานและสิง่อาํนวยความส5512106 A 3(2-2-5) อ.อลงกรณ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-16.30) 28206หลกัการวจิยัดาํเนินงานเบื้องตน้5512201 A 3(3-0-6) อ.ชลาลยั, อ. ดร.นวรตัน์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 28206การเพิม่ผลผลติในงานอตุสาหกรรม5512202 A 3(3-0-6) อ. ดร.สมสุข 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 28206มาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม5512203 A 3(3-0-6) อ. ดร.สมสุข 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวนสัรนี เขยีวกะแล )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.นวรตัน ์ประทมุตา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594251002

นางสาวนสัรนี เขียวกะแล

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594251003

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายกมล มีนา

โปรแกรมวิชา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมปรญิญาตร ี4 ปี

5942-51/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 1454ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางธุรกจิ1550105 A 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1842การพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสเ์บื้องตน้3600101 A 3(3-0-6) อ.วรวุทธิ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 7112เคม ี14021101 A 3(3-0-6) อ. ดร.ณรงค์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-16.30) 28203การออกแบบโรงงานและสิง่อาํนวยความส5512106 A 3(2-2-5) อ.อลงกรณ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-16.30) 28206หลกัการวจิยัดาํเนินงานเบื้องตน้5512201 A 3(3-0-6) อ.ชลาลยั, อ. ดร.นวรตัน์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 28206การเพิม่ผลผลติในงานอตุสาหกรรม5512202 A 3(3-0-6) อ. ดร.สมสุข 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 28206มาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม5512203 A 3(3-0-6) อ. ดร.สมสุข 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายกมล มนีา )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.นวรตัน ์ประทมุตา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594251003

นายกมล มีนา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594251004

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายกฤตพร ทองมลโท

โปรแกรมวิชา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมปรญิญาตร ี4 ปี

5942-51/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 1454ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางธุรกจิ1550105 A 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1842การพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสเ์บื้องตน้3600101 A 3(3-0-6) อ.วรวุทธิ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 7112เคม ี14021101 A 3(3-0-6) อ. ดร.ณรงค์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-16.30) 28203การออกแบบโรงงานและสิง่อาํนวยความส5512106 A 3(2-2-5) อ.อลงกรณ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-16.30) 28206หลกัการวจิยัดาํเนินงานเบื้องตน้5512201 A 3(3-0-6) อ.ชลาลยั, อ. ดร.นวรตัน์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 28206การเพิม่ผลผลติในงานอตุสาหกรรม5512202 A 3(3-0-6) อ. ดร.สมสุข 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 28206มาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม5512203 A 3(3-0-6) อ. ดร.สมสุข 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายกฤตพร ทองมลโท )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.นวรตัน ์ประทมุตา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594251004

นายกฤตพร ทองมลโท

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594251006

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายไกรวฒุ ิแอมไธสง

โปรแกรมวิชา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมปรญิญาตร ี4 ปี

5942-51/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 1454ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางธุรกจิ1550105 A 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1842การพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสเ์บื้องตน้3600101 A 3(3-0-6) อ.วรวุทธิ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 7112เคม ี14021101 A 3(3-0-6) อ. ดร.ณรงค์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-16.30) 28203การออกแบบโรงงานและสิง่อาํนวยความส5512106 A 3(2-2-5) อ.อลงกรณ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-16.30) 28206หลกัการวจิยัดาํเนินงานเบื้องตน้5512201 A 3(3-0-6) อ.ชลาลยั, อ. ดร.นวรตัน์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 28206การเพิม่ผลผลติในงานอตุสาหกรรม5512202 A 3(3-0-6) อ. ดร.สมสุข 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 28206มาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม5512203 A 3(3-0-6) อ. ดร.สมสุข 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายไกรวุฒ ิแอมไธสง )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.นวรตัน ์ประทมุตา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594251006

นายไกรวฒุ ิแอมไธสง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594251008

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายชาญณรงค ์เดชตุม้

โปรแกรมวิชา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมปรญิญาตร ี4 ปี

5942-51/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 1454ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางธุรกจิ1550105 A 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1842การพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสเ์บื้องตน้3600101 A 3(3-0-6) อ.วรวุทธิ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 7112เคม ี14021101 A 3(3-0-6) อ. ดร.ณรงค์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-16.30) 28203การออกแบบโรงงานและสิง่อาํนวยความส5512106 A 3(2-2-5) อ.อลงกรณ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-16.30) 28206หลกัการวจิยัดาํเนินงานเบื้องตน้5512201 A 3(3-0-6) อ.ชลาลยั, อ. ดร.นวรตัน์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 28206การเพิม่ผลผลติในงานอตุสาหกรรม5512202 A 3(3-0-6) อ. ดร.สมสุข 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 28206มาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม5512203 A 3(3-0-6) อ. ดร.สมสุข 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายชาญณรงค ์เดชตุม้ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.นวรตัน ์ประทมุตา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594251008

นายชาญณรงค ์เดชตุม้

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594251009

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายโชคอนนัต ์มัน่คง

โปรแกรมวิชา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมปรญิญาตร ี4 ปี

5942-51/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 1454ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางธุรกจิ1550105 A 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1842การพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสเ์บื้องตน้3600101 A 3(3-0-6) อ.วรวุทธิ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 7112เคม ี14021101 A 3(3-0-6) อ. ดร.ณรงค์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-16.30) 28203การออกแบบโรงงานและสิง่อาํนวยความส5512106 A 3(2-2-5) อ.อลงกรณ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-16.30) 28206หลกัการวจิยัดาํเนินงานเบื้องตน้5512201 A 3(3-0-6) อ.ชลาลยั, อ. ดร.นวรตัน์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 28206การเพิม่ผลผลติในงานอตุสาหกรรม5512202 A 3(3-0-6) อ. ดร.สมสุข 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 28206มาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม5512203 A 3(3-0-6) อ. ดร.สมสุข 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายโชคอนนัต ์ม ัน่คง )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.นวรตัน ์ประทมุตา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594251009

นายโชคอนนัต ์มัน่คง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594251011

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายไตรภพ ชูเนียม

โปรแกรมวิชา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมปรญิญาตร ี4 ปี

5942-51/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 1454ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางธุรกจิ1550105 A 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1842การพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสเ์บื้องตน้3600101 A 3(3-0-6) อ.วรวุทธิ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 7112เคม ี14021101 A 3(3-0-6) อ. ดร.ณรงค์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-16.30) 28203การออกแบบโรงงานและสิง่อาํนวยความส5512106 A 3(2-2-5) อ.อลงกรณ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-16.30) 28206หลกัการวจิยัดาํเนินงานเบื้องตน้5512201 A 3(3-0-6) อ.ชลาลยั, อ. ดร.นวรตัน์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 28206การเพิม่ผลผลติในงานอตุสาหกรรม5512202 A 3(3-0-6) อ. ดร.สมสุข 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 28206มาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม5512203 A 3(3-0-6) อ. ดร.สมสุข 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายไตรภพ ชูเนียม )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.นวรตัน ์ประทมุตา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594251011

นายไตรภพ ชูเนียม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594251012

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายธรรมรตัน ์แกน่คาํ

โปรแกรมวิชา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมปรญิญาตร ี4 ปี

5942-51/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 1454ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางธุรกจิ1550105 A 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1842การพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสเ์บื้องตน้3600101 A 3(3-0-6) อ.วรวุทธิ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 7112เคม ี14021101 A 3(3-0-6) อ. ดร.ณรงค์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-16.30) 28203การออกแบบโรงงานและสิง่อาํนวยความส5512106 A 3(2-2-5) อ.อลงกรณ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-16.30) 28206หลกัการวจิยัดาํเนินงานเบื้องตน้5512201 A 3(3-0-6) อ.ชลาลยั, อ. ดร.นวรตัน์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 28206มาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม5512203 A 3(3-0-6) อ. ดร.สมสุข 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายธรรมรตัน ์แก่นคาํ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.นวรตัน ์ประทมุตา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

15

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594251012

นายธรรมรตัน์ แกน่คาํ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594251013

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายธวชัชยั แสงแกว้

โปรแกรมวิชา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมปรญิญาตร ี4 ปี

5942-51/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 1454ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางธุรกจิ1550105 A 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1842การพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสเ์บื้องตน้3600101 A 3(3-0-6) อ.วรวุทธิ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 7112เคม ี14021101 A 3(3-0-6) อ. ดร.ณรงค์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-16.30) 28203การออกแบบโรงงานและสิง่อาํนวยความส5512106 A 3(2-2-5) อ.อลงกรณ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-16.30) 28206หลกัการวจิยัดาํเนินงานเบื้องตน้5512201 A 3(3-0-6) อ.ชลาลยั, อ. ดร.นวรตัน์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 28206การเพิม่ผลผลติในงานอตุสาหกรรม5512202 A 3(3-0-6) อ. ดร.สมสุข 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 28206มาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม5512203 A 3(3-0-6) อ. ดร.สมสุข 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายธวชัชยั แสงแกว้ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.นวรตัน ์ประทมุตา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594251013

นายธวชัชยั แสงแกว้

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594251014

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายนฤเบศร มหาหงส ์

โปรแกรมวิชา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมปรญิญาตร ี4 ปี

5942-51/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 1454ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางธุรกจิ1550105 A 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1842การพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสเ์บื้องตน้3600101 A 3(3-0-6) อ.วรวุทธิ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 7112เคม ี14021101 A 3(3-0-6) อ. ดร.ณรงค์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-16.30) 28203การออกแบบโรงงานและสิง่อาํนวยความส5512106 A 3(2-2-5) อ.อลงกรณ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-16.30) 28206หลกัการวจิยัดาํเนินงานเบื้องตน้5512201 A 3(3-0-6) อ.ชลาลยั, อ. ดร.นวรตัน์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 28206การเพิม่ผลผลติในงานอตุสาหกรรม5512202 A 3(3-0-6) อ. ดร.สมสุข 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 28206มาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม5512203 A 3(3-0-6) อ. ดร.สมสุข 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายนฤเบศร มหาหงส ์)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.นวรตัน ์ประทมุตา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594251014

นายนฤเบศร มหาหงส ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594251015

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายปณิภทัร ศรโีสภา

โปรแกรมวิชา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมปรญิญาตร ี4 ปี

5942-51/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 1454ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางธุรกจิ1550105 A 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1842การพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสเ์บื้องตน้3600101 A 3(3-0-6) อ.วรวุทธิ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 7112เคม ี14021101 A 3(3-0-6) อ. ดร.ณรงค์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-16.30) 28203การออกแบบโรงงานและสิง่อาํนวยความส5512106 A 3(2-2-5) อ.อลงกรณ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-16.30) 28206หลกัการวจิยัดาํเนินงานเบื้องตน้5512201 A 3(3-0-6) อ.ชลาลยั, อ. ดร.นวรตัน์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 28206การเพิม่ผลผลติในงานอตุสาหกรรม5512202 A 3(3-0-6) อ. ดร.สมสุข 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 28206มาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม5512203 A 3(3-0-6) อ. ดร.สมสุข 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายปณิภทัร ศรโีสภา )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.นวรตัน ์ประทมุตา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594251015

นายปณิภทัร ศรโีสภา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594251017

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายพรพพิฒัน ์พลอยจนี

โปรแกรมวิชา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมปรญิญาตร ี4 ปี

5942-51/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 1454ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางธุรกจิ1550105 A 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1842การพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสเ์บื้องตน้3600101 A 3(3-0-6) อ.วรวุทธิ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 7112เคม ี14021101 A 3(3-0-6) อ. ดร.ณรงค์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-16.30) 28203การออกแบบโรงงานและสิง่อาํนวยความส5512106 A 3(2-2-5) อ.อลงกรณ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-16.30) 28206หลกัการวจิยัดาํเนินงานเบื้องตน้5512201 A 3(3-0-6) อ.ชลาลยั, อ. ดร.นวรตัน์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 28206การเพิม่ผลผลติในงานอตุสาหกรรม5512202 A 3(3-0-6) อ. ดร.สมสุข 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 28206มาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม5512203 A 3(3-0-6) อ. ดร.สมสุข 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายพรพพิฒัน ์พลอยจนี )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.นวรตัน ์ประทมุตา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594251017

นายพรพพิฒัน์ พลอยจนี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594251019

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายภานุ แกว้ประไพ

โปรแกรมวิชา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมปรญิญาตร ี4 ปี

5942-51/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 1454ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางธุรกจิ1550105 A 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1842การพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสเ์บื้องตน้3600101 A 3(3-0-6) อ.วรวุทธิ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 7112เคม ี14021101 A 3(3-0-6) อ. ดร.ณรงค์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-16.30) 28203การออกแบบโรงงานและสิง่อาํนวยความส5512106 A 3(2-2-5) อ.อลงกรณ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-16.30) 28206หลกัการวจิยัดาํเนินงานเบื้องตน้5512201 A 3(3-0-6) อ.ชลาลยั, อ. ดร.นวรตัน์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 28206การเพิม่ผลผลติในงานอตุสาหกรรม5512202 A 3(3-0-6) อ. ดร.สมสุข 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 28206มาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม5512203 A 3(3-0-6) อ. ดร.สมสุข 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายภานุ แกว้ประไพ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.นวรตัน ์ประทมุตา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594251019

นายภานุ แกว้ประไพ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594251021

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายเรอืงชยั บญุหนกั

โปรแกรมวิชา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมปรญิญาตร ี4 ปี

5942-51/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 1454ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางธุรกจิ1550105 A 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1842การพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสเ์บื้องตน้3600101 A 3(3-0-6) อ.วรวุทธิ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 7112เคม ี14021101 A 3(3-0-6) อ. ดร.ณรงค์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-16.30) 28203การออกแบบโรงงานและสิง่อาํนวยความส5512106 A 3(2-2-5) อ.อลงกรณ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-16.30) 28206หลกัการวจิยัดาํเนินงานเบื้องตน้5512201 A 3(3-0-6) อ.ชลาลยั, อ. ดร.นวรตัน์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 28206การเพิม่ผลผลติในงานอตุสาหกรรม5512202 A 3(3-0-6) อ. ดร.สมสุข 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 28206มาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม5512203 A 3(3-0-6) อ. ดร.สมสุข 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายเรอืงชยั บญุหนกั )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.นวรตัน ์ประทมุตา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594251021

นายเรอืงชยั บญุหนกั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594251024

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายวรีะเดช ศรนีาค

โปรแกรมวิชา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมปรญิญาตร ี4 ปี

5942-51/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 1454ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางธุรกจิ1550105 A 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1842การพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสเ์บื้องตน้3600101 A 3(3-0-6) อ.วรวุทธิ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 7112เคม ี14021101 A 3(3-0-6) อ. ดร.ณรงค์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-16.30) 28203การออกแบบโรงงานและสิง่อาํนวยความส5512106 A 3(2-2-5) อ.อลงกรณ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-16.30) 28206หลกัการวจิยัดาํเนินงานเบื้องตน้5512201 A 3(3-0-6) อ.ชลาลยั, อ. ดร.นวรตัน์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 28206การเพิม่ผลผลติในงานอตุสาหกรรม5512202 A 3(3-0-6) อ. ดร.สมสุข 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 28206มาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม5512203 A 3(3-0-6) อ. ดร.สมสุข 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายวรีะเดช ศรนีาค )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.นวรตัน ์ประทมุตา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594251024

นายวีระเดช ศรนีาค

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594251029

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายสถาพร ทรหด

โปรแกรมวิชา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมปรญิญาตร ี4 ปี

5942-51/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 1454ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางธุรกจิ1550105 A 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1842การพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสเ์บื้องตน้3600101 A 3(3-0-6) อ.วรวุทธิ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 7112เคม ี14021101 A 3(3-0-6) อ. ดร.ณรงค์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-16.30) 28203การออกแบบโรงงานและสิง่อาํนวยความส5512106 A 3(2-2-5) อ.อลงกรณ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-16.30) 28206หลกัการวจิยัดาํเนินงานเบื้องตน้5512201 A 3(3-0-6) อ.ชลาลยั, อ. ดร.นวรตัน์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 28206การเพิม่ผลผลติในงานอตุสาหกรรม5512202 A 3(3-0-6) อ. ดร.สมสุข 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 28206มาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม5512203 A 3(3-0-6) อ. ดร.สมสุข 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายสถาพร ทรหด )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.นวรตัน ์ประทมุตา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594251029

นายสถาพร ทรหด

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594251030

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายสมคดิ เผ่ือนเพาะ

โปรแกรมวิชา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมปรญิญาตร ี4 ปี

5942-51/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 1454ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางธุรกจิ1550105 A 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1842การพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสเ์บื้องตน้3600101 A 3(3-0-6) อ.วรวุทธิ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 7112เคม ี14021101 A 3(3-0-6) อ. ดร.ณรงค์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-16.30) 28203การออกแบบโรงงานและสิง่อาํนวยความส5512106 A 3(2-2-5) อ.อลงกรณ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-16.30) 28206หลกัการวจิยัดาํเนินงานเบื้องตน้5512201 A 3(3-0-6) อ.ชลาลยั, อ. ดร.นวรตัน์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 28206การเพิม่ผลผลติในงานอตุสาหกรรม5512202 A 3(3-0-6) อ. ดร.สมสุข 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 28206มาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม5512203 A 3(3-0-6) อ. ดร.สมสุข 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายสมคดิ เผือ่นเพาะ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.นวรตัน ์ประทมุตา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594251030

นายสมคดิ เผ่ือนเพาะ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594251033

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายอดิเทพ ธงวพินัธ ์

โปรแกรมวิชา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมปรญิญาตร ี4 ปี

5942-51/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 1454ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางธุรกจิ1550105 A 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1842การพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสเ์บื้องตน้3600101 A 3(3-0-6) อ.วรวุทธิ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 7112เคม ี14021101 A 3(3-0-6) อ. ดร.ณรงค์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-16.30) 28206หลกัการวจิยัดาํเนินงานเบื้องตน้5512201 A 3(3-0-6) อ.ชลาลยั, อ. ดร.นวรตัน์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 28206การเพิม่ผลผลติในงานอตุสาหกรรม5512202 A 3(3-0-6) อ. ดร.สมสุข 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 28206มาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม5512203 A 3(3-0-6) อ. ดร.สมสุข 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายอดเิทพ ธงวพินัธ ์)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.นวรตัน ์ประทมุตา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

18

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594251033

นายอดิเทพ ธงวิพนัธ ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594251034

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายอธิป พราหมณ์นอ้ย

โปรแกรมวิชา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมปรญิญาตร ี4 ปี

5942-51/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 1454ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางธุรกจิ1550105 A 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1842การพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสเ์บื้องตน้3600101 A 3(3-0-6) อ.วรวุทธิ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 7112เคม ี14021101 A 3(3-0-6) อ. ดร.ณรงค์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-16.30) 28203การออกแบบโรงงานและสิง่อาํนวยความส5512106 A 3(2-2-5) อ.อลงกรณ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-16.30) 28206หลกัการวจิยัดาํเนินงานเบื้องตน้5512201 A 3(3-0-6) อ.ชลาลยั, อ. ดร.นวรตัน์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 28206การเพิม่ผลผลติในงานอตุสาหกรรม5512202 A 3(3-0-6) อ. ดร.สมสุข 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 28206มาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม5512203 A 3(3-0-6) อ. ดร.สมสุข 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายอธปิ พราหมณน์อ้ย )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.นวรตัน ์ประทมุตา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594251034

นายอธิป พราหมณ์นอ้ย

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594251035

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายอานนท ์คุม้ศิริ

โปรแกรมวิชา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมปรญิญาตร ี4 ปี

5942-51/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 1454ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางธุรกจิ1550105 A 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1842การพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสเ์บื้องตน้3600101 A 3(3-0-6) อ.วรวุทธิ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 7112เคม ี14021101 A 3(3-0-6) อ. ดร.ณรงค์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-16.30) 28203การออกแบบโรงงานและสิง่อาํนวยความส5512106 A 3(2-2-5) อ.อลงกรณ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-16.30) 28206หลกัการวจิยัดาํเนินงานเบื้องตน้5512201 A 3(3-0-6) อ.ชลาลยั, อ. ดร.นวรตัน์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 28206การเพิม่ผลผลติในงานอตุสาหกรรม5512202 A 3(3-0-6) อ. ดร.สมสุข 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 28206มาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม5512203 A 3(3-0-6) อ. ดร.สมสุข 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายอานนท ์คุม้ศิร ิ)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.นวรตัน ์ประทมุตา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594251035

นายอานนท ์คุม้ศิริ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594251036

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายพฤกษพ์พิากษ ์พึ่งพงษ์

โปรแกรมวิชา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมปรญิญาตร ี4 ปี

5942-51/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 1454ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางธุรกจิ1550105 A 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1842การพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสเ์บื้องตน้3600101 A 3(3-0-6) อ.วรวุทธิ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 7112เคม ี14021101 A 3(3-0-6) อ. ดร.ณรงค์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-16.30) 28203การออกแบบโรงงานและสิง่อาํนวยความส5512106 A 3(2-2-5) อ.อลงกรณ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-16.30) 28206หลกัการวจิยัดาํเนินงานเบื้องตน้5512201 A 3(3-0-6) อ.ชลาลยั, อ. ดร.นวรตัน์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 28206การเพิม่ผลผลติในงานอตุสาหกรรม5512202 A 3(3-0-6) อ. ดร.สมสุข 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 28206มาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม5512203 A 3(3-0-6) อ. ดร.สมสุข 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายพฤกษพ์พิากษ ์พึง่พงษ ์)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.นวรตัน ์ประทมุตา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594251036

นายพฤกษพ์พิากษ ์พึ่งพงษ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594251037

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายรฐัพงศ ์สาตรแกว้

โปรแกรมวิชา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมปรญิญาตร ี4 ปี

5942-51/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 1454ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางธุรกจิ1550105 A 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1842การพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสเ์บื้องตน้3600101 A 3(3-0-6) อ.วรวุทธิ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 7112เคม ี14021101 A 3(3-0-6) อ. ดร.ณรงค์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-16.30) 28203การออกแบบโรงงานและสิง่อาํนวยความส5512106 A 3(2-2-5) อ.อลงกรณ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-16.30) 28206หลกัการวจิยัดาํเนินงานเบื้องตน้5512201 A 3(3-0-6) อ.ชลาลยั, อ. ดร.นวรตัน์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 28206การเพิม่ผลผลติในงานอตุสาหกรรม5512202 A 3(3-0-6) อ. ดร.สมสุข 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 28206มาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม5512203 A 3(3-0-6) อ. ดร.สมสุข 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายรฐัพงศ ์สาตรแกว้ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.นวรตัน ์ประทมุตา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594251037

นายรฐัพงศ ์สาตรแกว้

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594251038

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายพงศกร นวลจนัทร ์

โปรแกรมวิชา เทคโนโลยอีตุสาหกรรมปรญิญาตร ี4 ปี

5942-51/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 1454ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางธุรกจิ1550105 A 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1842การพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสเ์บื้องตน้3600101 A 3(3-0-6) อ.วรวุทธิ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 7112เคม ี14021101 A 3(3-0-6) อ. ดร.ณรงค์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-16.30) 28203การออกแบบโรงงานและสิง่อาํนวยความส5512106 A 3(2-2-5) อ.อลงกรณ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-16.30) 28206หลกัการวจิยัดาํเนินงานเบื้องตน้5512201 A 3(3-0-6) อ.ชลาลยั, อ. ดร.นวรตัน์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 28206การเพิม่ผลผลติในงานอตุสาหกรรม5512202 A 3(3-0-6) อ. ดร.สมสุข 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 28206มาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม5512203 A 3(3-0-6) อ. ดร.สมสุข 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายพงศกร นวลจนัทร ์)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.นวรตัน ์ประทมุตา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594251038

นายพงศกร นวลจนัทร ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594253001

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกลัธิมา วงศท์อง

โปรแกรมวิชา เทคโนโลยไีฟฟ้าปรญิญาตร ี4 ปี

5942-53/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 1422จติวทิยาการสือ่สาร1050213 C 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1452ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางธุรกจิ1550105 B 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 7111การคดิและการตดัสนิใจ4040102 D 3(3-0-6) อ.ปิยวฒัน์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-12.30) 28203การโปรแกรมเบื้องตน้5501302 A 3(2-2-5) อ.ภาคย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-13.30) ไฟฟ้า2เครื่องกลไฟฟ้า 15572201 A 3(2-3-4) อ.บรุรีกัษ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) ไฟฟ้า2, อ. (12.30-14.30) ไฟฟ้า2อเิลก็ทรอนิกสก์าํลงั5573706 A 3(2-3-4) อ.บรุรีกัษ์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1614, พฤ. (12.30-14.30)เซน็เซอรแ์ละทรานสดวิเซอร์5573712 A 3(2-3-4) ผศ.พศิิษฐ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกลัธมิา วงศท์อง )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ราเชณ คณะนา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594253001

นางสาวกลัธิมา วงศท์อง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594253004

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายกติตศิกัด์ิ ยอดทอง

โปรแกรมวิชา เทคโนโลยไีฟฟ้าปรญิญาตร ี4 ปี

5942-53/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 1422จติวทิยาการสือ่สาร1050213 C 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1452ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางธุรกจิ1550105 B 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 28203การโปรแกรมเบื้องตน้5501302 A 3(2-2-5) อ.ภาคย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-13.30) ไฟฟ้า2เครื่องกลไฟฟ้า 15572201 A 3(2-3-4) อ.บรุรีกัษ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) ไฟฟ้า2, อ. (12.30-14.30) ไฟฟ้า2อเิลก็ทรอนิกสก์าํลงั5573706 A 3(2-3-4) อ.บรุรีกัษ์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1614, พฤ. (12.30-14.30)เซน็เซอรแ์ละทรานสดวิเซอร์5573712 A 3(2-3-4) ผศ.พศิิษฐ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายกติตศิกัดิ์ ยอดทอง )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ราเชณ คณะนา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 6

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594253004

นายกติตศิกัด์ิ ยอดทอง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594253005

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายจกัรกฤษณ์ มหมิา

โปรแกรมวิชา เทคโนโลยไีฟฟ้าปรญิญาตร ี4 ปี

5942-53/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 1422จติวทิยาการสือ่สาร1050213 C 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1452ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางธุรกจิ1550105 B 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 28203การโปรแกรมเบื้องตน้5501302 A 3(2-2-5) อ.ภาคย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-13.30) ไฟฟ้า2เครื่องกลไฟฟ้า 15572201 A 3(2-3-4) อ.บรุรีกัษ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) ไฟฟ้า2, อ. (12.30-14.30) ไฟฟ้า2อเิลก็ทรอนิกสก์าํลงั5573706 A 3(2-3-4) อ.บรุรีกัษ์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1614, พฤ. (12.30-14.30)เซน็เซอรแ์ละทรานสดวิเซอร์5573712 A 3(2-3-4) ผศ.พศิิษฐ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-16.30) SU-506การขบัขีป่ลอดภยั5590101 F 3(2-2-5) ผศ. ดร.โชตวิธัน์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายจกัรกฤษณ ์มหมิา )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ราเชณ คณะนา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594253005

นายจกัรกฤษณ์ มหมิา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594253007

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายจริวฒัน ์สพุะมณี

โปรแกรมวิชา เทคโนโลยไีฟฟ้าปรญิญาตร ี4 ปี

5942-53/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 1422จติวทิยาการสือ่สาร1050213 C 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1452ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางธุรกจิ1550105 B 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 28203การโปรแกรมเบื้องตน้5501302 A 3(2-2-5) อ.ภาคย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-13.30) ไฟฟ้า2เครื่องกลไฟฟ้า 15572201 A 3(2-3-4) อ.บรุรีกัษ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) ไฟฟ้า2, อ. (12.30-14.30) ไฟฟ้า2อเิลก็ทรอนิกสก์าํลงั5573706 A 3(2-3-4) อ.บรุรีกัษ์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1614, พฤ. (12.30-14.30)เซน็เซอรแ์ละทรานสดวิเซอร์5573712 A 3(2-3-4) ผศ.พศิิษฐ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-16.30) SU-506การขบัขีป่ลอดภยั5590101 F 3(2-2-5) ผศ. ดร.โชตวิธัน์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายจริวฒัน ์สุพะมณี )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ราเชณ คณะนา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594253007

นายจริวฒัน์ สพุะมณี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594253008

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายจริศกัด์ิ เพนหลา้

โปรแกรมวิชา เทคโนโลยไีฟฟ้าปรญิญาตร ี4 ปี

5942-53/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 1422จติวทิยาการสือ่สาร1050213 C 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1452ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางธุรกจิ1550105 B 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 28203การโปรแกรมเบื้องตน้5501302 A 3(2-2-5) อ.ภาคย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-13.30) ไฟฟ้า2เครื่องกลไฟฟ้า 15572201 A 3(2-3-4) อ.บรุรีกัษ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) ไฟฟ้า2, อ. (12.30-14.30) ไฟฟ้า2อเิลก็ทรอนิกสก์าํลงั5573706 A 3(2-3-4) อ.บรุรีกัษ์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1614, พฤ. (12.30-14.30)เซน็เซอรแ์ละทรานสดวิเซอร์5573712 A 3(2-3-4) ผศ.พศิิษฐ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายจริศกัดิ์ เพนหลา้ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ราเชณ คณะนา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 6

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594253008

นายจริศกัด์ิ เพนหลา้

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594253009

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายฉตัรชยั เครอืแตง

โปรแกรมวิชา เทคโนโลยไีฟฟ้าปรญิญาตร ี4 ปี

5942-53/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 1422จติวทิยาการสือ่สาร1050213 C 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1452ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางธุรกจิ1550105 B 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 28203การโปรแกรมเบื้องตน้5501302 A 3(2-2-5) อ.ภาคย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-13.30) ไฟฟ้า2เครื่องกลไฟฟ้า 15572201 A 3(2-3-4) อ.บรุรีกัษ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) ไฟฟ้า2, อ. (12.30-14.30) ไฟฟ้า2อเิลก็ทรอนิกสก์าํลงั5573706 A 3(2-3-4) อ.บรุรีกัษ์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1614, พฤ. (12.30-14.30)เซน็เซอรแ์ละทรานสดวิเซอร์5573712 A 3(2-3-4) ผศ.พศิิษฐ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายฉตัรชยั เครอืแตง )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ราเชณ คณะนา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 6

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594253009

นายฉตัรชยั เครอืแตง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594253010

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายชนาธิป ทบัศรี

โปรแกรมวิชา เทคโนโลยไีฟฟ้าปรญิญาตร ี4 ปี

5942-53/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 1422จติวทิยาการสือ่สาร1050213 C 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1452ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางธุรกจิ1550105 B 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 28203การโปรแกรมเบื้องตน้5501302 A 3(2-2-5) อ.ภาคย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-13.30) ไฟฟ้า2เครื่องกลไฟฟ้า 15572201 A 3(2-3-4) อ.บรุรีกัษ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) ไฟฟ้า2, อ. (12.30-14.30) ไฟฟ้า2อเิลก็ทรอนิกสก์าํลงั5573706 A 3(2-3-4) อ.บรุรีกัษ์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1614, พฤ. (12.30-14.30)เซน็เซอรแ์ละทรานสดวิเซอร์5573712 A 3(2-3-4) ผศ.พศิิษฐ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายชนาธปิ ทบัศร ี)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ราเชณ คณะนา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 6

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594253010

นายชนาธิป ทบัศรี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594253011

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายณรงคช์ยั สรอ้ยชะเอม

โปรแกรมวิชา เทคโนโลยไีฟฟ้าปรญิญาตร ี4 ปี

5942-53/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 1422จติวทิยาการสือ่สาร1050213 C 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1452ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางธุรกจิ1550105 B 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 28203การโปรแกรมเบื้องตน้5501302 A 3(2-2-5) อ.ภาคย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-13.30) ไฟฟ้า2เครื่องกลไฟฟ้า 15572201 A 3(2-3-4) อ.บรุรีกัษ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) ไฟฟ้า2, อ. (12.30-14.30) ไฟฟ้า2อเิลก็ทรอนิกสก์าํลงั5573706 A 3(2-3-4) อ.บรุรีกัษ์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1614, พฤ. (12.30-14.30)เซน็เซอรแ์ละทรานสดวิเซอร์5573712 A 3(2-3-4) ผศ.พศิิษฐ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายณรงคช์ยั สรอ้ยชะเอม )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ราเชณ คณะนา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 6

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594253011

นายณรงคช์ยั สรอ้ยชะเอม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594253012

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐวฒุ ิหม่ืนเดช

โปรแกรมวิชา เทคโนโลยไีฟฟ้าปรญิญาตร ี4 ปี

5942-53/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 1422จติวทิยาการสือ่สาร1050213 C 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1452ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางธุรกจิ1550105 B 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 28203การโปรแกรมเบื้องตน้5501302 A 3(2-2-5) อ.ภาคย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-13.30) ไฟฟ้า2เครื่องกลไฟฟ้า 15572201 A 3(2-3-4) อ.บรุรีกัษ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) ไฟฟ้า2, อ. (12.30-14.30) ไฟฟ้า2อเิลก็ทรอนิกสก์าํลงั5573706 A 3(2-3-4) อ.บรุรีกัษ์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1614, พฤ. (12.30-14.30)เซน็เซอรแ์ละทรานสดวิเซอร์5573712 A 3(2-3-4) ผศ.พศิิษฐ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-16.30) SU-506การขบัขีป่ลอดภยั5590101 F 3(2-2-5) ผศ. ดร.โชตวิธัน์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายณฐัวุฒ ิหมืน่เดช )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ราเชณ คณะนา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594253012

นายณัฐวฒุ ิหม่ืนเดช

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594253014

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายทนง ผาดศรี

โปรแกรมวิชา เทคโนโลยไีฟฟ้าปรญิญาตร ี4 ปี

5942-53/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 1422จติวทิยาการสือ่สาร1050213 C 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1452ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางธุรกจิ1550105 B 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 28203การโปรแกรมเบื้องตน้5501302 A 3(2-2-5) อ.ภาคย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-13.30) ไฟฟ้า2เครื่องกลไฟฟ้า 15572201 A 3(2-3-4) อ.บรุรีกัษ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) ไฟฟ้า2, อ. (12.30-14.30) ไฟฟ้า2อเิลก็ทรอนิกสก์าํลงั5573706 A 3(2-3-4) อ.บรุรีกัษ์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1614, พฤ. (12.30-14.30)เซน็เซอรแ์ละทรานสดวิเซอร์5573712 A 3(2-3-4) ผศ.พศิิษฐ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายทนง ผาดศร ี)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ราเชณ คณะนา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 6

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594253014

นายทนง ผาดศรี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594253015

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายนนทพทัธ ์นุชจอ้ย

โปรแกรมวิชา เทคโนโลยไีฟฟ้าปรญิญาตร ี4 ปี

5942-53/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 1422จติวทิยาการสือ่สาร1050213 C 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1452ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางธุรกจิ1550105 B 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 28203การโปรแกรมเบื้องตน้5501302 A 3(2-2-5) อ.ภาคย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-13.30) ไฟฟ้า2เครื่องกลไฟฟ้า 15572201 A 3(2-3-4) อ.บรุรีกัษ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) ไฟฟ้า2, อ. (12.30-14.30) ไฟฟ้า2อเิลก็ทรอนิกสก์าํลงั5573706 A 3(2-3-4) อ.บรุรีกัษ์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1614, พฤ. (12.30-14.30)เซน็เซอรแ์ละทรานสดวิเซอร์5573712 A 3(2-3-4) ผศ.พศิิษฐ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายนนทพทัธ ์นุชจอ้ย )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ราเชณ คณะนา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 6

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594253015

นายนนทพทัธ ์นุชจอ้ย

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594253017

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายนรพนธ ์เพชรรตัน์

โปรแกรมวิชา เทคโนโลยไีฟฟ้าปรญิญาตร ี4 ปี

5942-53/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 1422จติวทิยาการสือ่สาร1050213 C 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1452ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางธุรกจิ1550105 B 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 28203การโปรแกรมเบื้องตน้5501302 A 3(2-2-5) อ.ภาคย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-13.30) ไฟฟ้า2เครื่องกลไฟฟ้า 15572201 A 3(2-3-4) อ.บรุรีกัษ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) ไฟฟ้า2, อ. (12.30-14.30) ไฟฟ้า2อเิลก็ทรอนิกสก์าํลงั5573706 A 3(2-3-4) อ.บรุรีกัษ์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1614, พฤ. (12.30-14.30)เซน็เซอรแ์ละทรานสดวิเซอร์5573712 A 3(2-3-4) ผศ.พศิิษฐ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายนรพนธ ์เพชรรตัน ์)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ราเชณ คณะนา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 6

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594253017

นายนรพนธ ์เพชรรตัน์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594253018

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายนนัทวฒัน ์คชเสรฐิ

โปรแกรมวิชา เทคโนโลยไีฟฟ้าปรญิญาตร ี4 ปี

5942-53/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 1422จติวทิยาการสือ่สาร1050213 C 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1452ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางธุรกจิ1550105 B 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 28203การโปรแกรมเบื้องตน้5501302 A 3(2-2-5) อ.ภาคย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-13.30) ไฟฟ้า2เครื่องกลไฟฟ้า 15572201 A 3(2-3-4) อ.บรุรีกัษ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) ไฟฟ้า2, อ. (12.30-14.30) ไฟฟ้า2อเิลก็ทรอนิกสก์าํลงั5573706 A 3(2-3-4) อ.บรุรีกัษ์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1614, พฤ. (12.30-14.30)เซน็เซอรแ์ละทรานสดวิเซอร์5573712 A 3(2-3-4) ผศ.พศิิษฐ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายนนัทวฒัน ์คชเสรฐิ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ราเชณ คณะนา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 6

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594253018

นายนนัทวฒัน์ คชเสรฐิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594253019

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายธีรพงษ ์วงศศ์รนีาค

โปรแกรมวิชา เทคโนโลยไีฟฟ้าปรญิญาตร ี4 ปี

5942-53/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 1422จติวทิยาการสือ่สาร1050213 C 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1452ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางธุรกจิ1550105 B 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 28203การโปรแกรมเบื้องตน้5501302 A 3(2-2-5) อ.ภาคย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-13.30) ไฟฟ้า2เครื่องกลไฟฟ้า 15572201 A 3(2-3-4) อ.บรุรีกัษ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) ไฟฟ้า2, อ. (12.30-14.30) ไฟฟ้า2อเิลก็ทรอนิกสก์าํลงั5573706 A 3(2-3-4) อ.บรุรีกัษ์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1614, พฤ. (12.30-14.30)เซน็เซอรแ์ละทรานสดวิเซอร์5573712 A 3(2-3-4) ผศ.พศิิษฐ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายธรีพงษ ์วงศศ์รนีาค )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ราเชณ คณะนา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 6

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594253019

นายธีรพงษ ์วงศศ์รนีาค

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594253022

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายรงัสมินัต ์อรา่มเรอืง

โปรแกรมวิชา เทคโนโลยไีฟฟ้าปรญิญาตร ี4 ปี

5942-53/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 1422จติวทิยาการสือ่สาร1050213 C 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1452ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางธุรกจิ1550105 B 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 28203การโปรแกรมเบื้องตน้5501302 A 3(2-2-5) อ.ภาคย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-13.30) ไฟฟ้า2เครื่องกลไฟฟ้า 15572201 A 3(2-3-4) อ.บรุรีกัษ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) ไฟฟ้า2, อ. (12.30-14.30) ไฟฟ้า2อเิลก็ทรอนิกสก์าํลงั5573706 A 3(2-3-4) อ.บรุรีกัษ์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1614, พฤ. (12.30-14.30)เซน็เซอรแ์ละทรานสดวิเซอร์5573712 A 3(2-3-4) ผศ.พศิิษฐ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายรงัสมินัต ์อร่ามเรอืง )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ราเชณ คณะนา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 6

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594253022

นายรงัสมินัต ์อร่ามเรอืง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594253024

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายวทญัญู บญุรอด

โปรแกรมวิชา เทคโนโลยไีฟฟ้าปรญิญาตร ี4 ปี

5942-53/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 1422จติวทิยาการสือ่สาร1050213 C 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1452ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางธุรกจิ1550105 B 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 28203การโปรแกรมเบื้องตน้5501302 A 3(2-2-5) อ.ภาคย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-13.30) ไฟฟ้า2เครื่องกลไฟฟ้า 15572201 A 3(2-3-4) อ.บรุรีกัษ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) ไฟฟ้า2, อ. (12.30-14.30) ไฟฟ้า2อเิลก็ทรอนิกสก์าํลงั5573706 A 3(2-3-4) อ.บรุรีกัษ์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1614, พฤ. (12.30-14.30)เซน็เซอรแ์ละทรานสดวิเซอร์5573712 A 3(2-3-4) ผศ.พศิิษฐ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายวทญัญู บญุรอด )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ราเชณ คณะนา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 6

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594253024

นายวทญัญู บญุรอด

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594253025

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายวราเทพ ภาณุวชิยานนท์

โปรแกรมวิชา เทคโนโลยไีฟฟ้าปรญิญาตร ี4 ปี

5942-53/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 1422จติวทิยาการสือ่สาร1050213 C 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1452ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางธุรกจิ1550105 B 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 28203การโปรแกรมเบื้องตน้5501302 A 3(2-2-5) อ.ภาคย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-13.30) ไฟฟ้า2เครื่องกลไฟฟ้า 15572201 A 3(2-3-4) อ.บรุรีกัษ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) ไฟฟ้า2, อ. (12.30-14.30) ไฟฟ้า2อเิลก็ทรอนิกสก์าํลงั5573706 A 3(2-3-4) อ.บรุรีกัษ์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1614, พฤ. (12.30-14.30)เซน็เซอรแ์ละทรานสดวิเซอร์5573712 A 3(2-3-4) ผศ.พศิิษฐ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-16.30) SU-506การขบัขีป่ลอดภยั5590101 F 3(2-2-5) ผศ. ดร.โชตวิธัน์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายวราเทพ ภาณุวชิยานนท ์)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ราเชณ คณะนา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594253025

นายวราเทพ ภาณุวิชยานนท์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594253026

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายวฒุชิยั ม่วงงาม

โปรแกรมวิชา เทคโนโลยไีฟฟ้าปรญิญาตร ี4 ปี

5942-53/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 1422จติวทิยาการสือ่สาร1050213 C 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1452ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางธุรกจิ1550105 B 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 28203การโปรแกรมเบื้องตน้5501302 A 3(2-2-5) อ.ภาคย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-13.30) ไฟฟ้า2เครื่องกลไฟฟ้า 15572201 A 3(2-3-4) อ.บรุรีกัษ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) ไฟฟ้า2, อ. (12.30-14.30) ไฟฟ้า2อเิลก็ทรอนิกสก์าํลงั5573706 A 3(2-3-4) อ.บรุรีกัษ์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1614, พฤ. (12.30-14.30)เซน็เซอรแ์ละทรานสดวิเซอร์5573712 A 3(2-3-4) ผศ.พศิิษฐ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายวุฒชิยั มว่งงาม )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ราเชณ คณะนา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 6

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594253026

นายวฒุชิยั ม่วงงาม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594253027

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายศกัดา เฮงซอ

โปรแกรมวิชา เทคโนโลยไีฟฟ้าปรญิญาตร ี4 ปี

5942-53/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 1422จติวทิยาการสือ่สาร1050213 C 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1452ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางธุรกจิ1550105 B 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 28203การโปรแกรมเบื้องตน้5501302 A 3(2-2-5) อ.ภาคย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-13.30) ไฟฟ้า2เครื่องกลไฟฟ้า 15572201 A 3(2-3-4) อ.บรุรีกัษ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) ไฟฟ้า2, อ. (12.30-14.30) ไฟฟ้า2อเิลก็ทรอนิกสก์าํลงั5573706 A 3(2-3-4) อ.บรุรีกัษ์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1614, พฤ. (12.30-14.30)เซน็เซอรแ์ละทรานสดวิเซอร์5573712 A 3(2-3-4) ผศ.พศิิษฐ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-16.30) SU-506การขบัขีป่ลอดภยั5590101 F 3(2-2-5) ผศ. ดร.โชตวิธัน์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายศกัดา เฮงซอ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ราเชณ คณะนา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594253027

นายศกัดา เฮงซอ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594253028

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายศิรชิยั บญุชยั

โปรแกรมวิชา เทคโนโลยไีฟฟ้าปรญิญาตร ี4 ปี

5942-53/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-13.30) ไฟฟ้า2เครื่องกลไฟฟ้า 15572201 A 3(2-3-4) อ.บรุรีกัษ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) ไฟฟ้า2, อ. (12.30-14.30) ไฟฟ้า2อเิลก็ทรอนิกสก์าํลงั5573706 A 3(2-3-4) อ.บรุรีกัษ์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายศิรชิยั บญุชยั )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ราเชณ คณะนา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

 0

*

*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594253028

นายศิรชิยั บญุชยั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594253029

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายศภุวทิย ์โพธิวตั

โปรแกรมวิชา เทคโนโลยไีฟฟ้าปรญิญาตร ี4 ปี

5942-53/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 1422จติวทิยาการสือ่สาร1050213 C 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1452ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางธุรกจิ1550105 B 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 28203การโปรแกรมเบื้องตน้5501302 A 3(2-2-5) อ.ภาคย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-13.30) ไฟฟ้า2เครื่องกลไฟฟ้า 15572201 A 3(2-3-4) อ.บรุรีกัษ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) ไฟฟ้า2, อ. (12.30-14.30) ไฟฟ้า2อเิลก็ทรอนิกสก์าํลงั5573706 A 3(2-3-4) อ.บรุรีกัษ์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1614, พฤ. (12.30-14.30)เซน็เซอรแ์ละทรานสดวิเซอร์5573712 A 3(2-3-4) ผศ.พศิิษฐ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-16.30) SU-506การขบัขีป่ลอดภยั5590101 F 3(2-2-5) ผศ. ดร.โชตวิธัน์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายศุภวทิย ์โพธวิตั )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ราเชณ คณะนา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594253029

นายศภุวิทย ์โพธิวตั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594253030

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายสบืศกัด์ิ แตงทอง

โปรแกรมวิชา เทคโนโลยไีฟฟ้าปรญิญาตร ี4 ปี

5942-53/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 1422จติวทิยาการสือ่สาร1050213 C 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1452ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางธุรกจิ1550105 B 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 28203การโปรแกรมเบื้องตน้5501302 A 3(2-2-5) อ.ภาคย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-13.30) ไฟฟ้า2เครื่องกลไฟฟ้า 15572201 A 3(2-3-4) อ.บรุรีกัษ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) ไฟฟ้า2, อ. (12.30-14.30) ไฟฟ้า2อเิลก็ทรอนิกสก์าํลงั5573706 A 3(2-3-4) อ.บรุรีกัษ์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1614, พฤ. (12.30-14.30)เซน็เซอรแ์ละทรานสดวิเซอร์5573712 A 3(2-3-4) ผศ.พศิิษฐ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-16.30) SU-506การขบัขีป่ลอดภยั5590101 F 3(2-2-5) ผศ. ดร.โชตวิธัน์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายสบืศกัดิ์ แตงทอง )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ราเชณ คณะนา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594253030

นายสบืศกัด์ิ แตงทอง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594253031

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายสทุศัน ์บางม่วงงาม

โปรแกรมวิชา เทคโนโลยไีฟฟ้าปรญิญาตร ี4 ปี

5942-53/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 1422จติวทิยาการสือ่สาร1050213 C 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1452ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางธุรกจิ1550105 B 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 28203การโปรแกรมเบื้องตน้5501302 A 3(2-2-5) อ.ภาคย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-13.30) ไฟฟ้า2เครื่องกลไฟฟ้า 15572201 A 3(2-3-4) อ.บรุรีกัษ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) ไฟฟ้า2, อ. (12.30-14.30) ไฟฟ้า2อเิลก็ทรอนิกสก์าํลงั5573706 A 3(2-3-4) อ.บรุรีกัษ์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1614, พฤ. (12.30-14.30)เซน็เซอรแ์ละทรานสดวิเซอร์5573712 A 3(2-3-4) ผศ.พศิิษฐ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-16.30) SU-506การขบัขีป่ลอดภยั5590101 F 3(2-2-5) ผศ. ดร.โชตวิธัน์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายสุทศัน ์บางมว่งงาม )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ราเชณ คณะนา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594253031

นายสทุศัน์ บางม่วงงาม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594253034

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายอนุภาพ เสมเถื่อน

โปรแกรมวิชา เทคโนโลยไีฟฟ้าปรญิญาตร ี4 ปี

5942-53/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 1422จติวทิยาการสือ่สาร1050213 C 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1452ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางธุรกจิ1550105 B 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 28203การโปรแกรมเบื้องตน้5501302 A 3(2-2-5) อ.ภาคย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-13.30) ไฟฟ้า2เครื่องกลไฟฟ้า 15572201 A 3(2-3-4) อ.บรุรีกัษ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) ไฟฟ้า2, อ. (12.30-14.30) ไฟฟ้า2อเิลก็ทรอนิกสก์าํลงั5573706 A 3(2-3-4) อ.บรุรีกัษ์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1614, พฤ. (12.30-14.30)เซน็เซอรแ์ละทรานสดวิเซอร์5573712 A 3(2-3-4) ผศ.พศิิษฐ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-16.30) SU-506การขบัขีป่ลอดภยั5590101 F 3(2-2-5) ผศ. ดร.โชตวิธัน์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายอนุภาพ เสมเถือ่น )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ราเชณ คณะนา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594253034

นายอนุภาพ เสมเถื่อน

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594253035

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายอภเิชษฐ ์บวังาม

โปรแกรมวิชา เทคโนโลยไีฟฟ้าปรญิญาตร ี4 ปี

5942-53/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 1422จติวทิยาการสือ่สาร1050213 C 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1452ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางธุรกจิ1550105 B 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 28203การโปรแกรมเบื้องตน้5501302 A 3(2-2-5) อ.ภาคย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-13.30) ไฟฟ้า2เครื่องกลไฟฟ้า 15572201 A 3(2-3-4) อ.บรุรีกัษ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) ไฟฟ้า2, อ. (12.30-14.30) ไฟฟ้า2อเิลก็ทรอนิกสก์าํลงั5573706 A 3(2-3-4) อ.บรุรีกัษ์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1614, พฤ. (12.30-14.30)เซน็เซอรแ์ละทรานสดวิเซอร์5573712 A 3(2-3-4) ผศ.พศิิษฐ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-16.30) SU-506การขบัขีป่ลอดภยั5590101 F 3(2-2-5) ผศ. ดร.โชตวิธัน์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายอภเิชษฐ ์บวังาม )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ราเชณ คณะนา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594253035

นายอภเิชษฐ ์บวังาม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594253036

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายอษัฎาวธุ บวัสวุรรณ

โปรแกรมวิชา เทคโนโลยไีฟฟ้าปรญิญาตร ี4 ปี

5942-53/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 1422จติวทิยาการสือ่สาร1050213 C 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1452ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางธุรกจิ1550105 B 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 28203การโปรแกรมเบื้องตน้5501302 A 3(2-2-5) อ.ภาคย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-13.30) ไฟฟ้า2เครื่องกลไฟฟ้า 15572201 A 3(2-3-4) อ.บรุรีกัษ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) ไฟฟ้า2, อ. (12.30-14.30) ไฟฟ้า2อเิลก็ทรอนิกสก์าํลงั5573706 A 3(2-3-4) อ.บรุรีกัษ์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1614, พฤ. (12.30-14.30)เซน็เซอรแ์ละทรานสดวิเซอร์5573712 A 3(2-3-4) ผศ.พศิิษฐ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-16.30) SU-506การขบัขีป่ลอดภยั5590101 F 3(2-2-5) ผศ. ดร.โชตวิธัน์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายอษัฎาวุธ บวัสุวรรณ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ราเชณ คณะนา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594253036

นายอษัฎาวธุ บวัสวุรรณ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594253039

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายพชิญ งามคง

โปรแกรมวิชา เทคโนโลยไีฟฟ้าปรญิญาตร ี4 ปี

5942-53/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 1422จติวทิยาการสือ่สาร1050213 C 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1452ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางธุรกจิ1550105 B 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 28203การโปรแกรมเบื้องตน้5501302 A 3(2-2-5) อ.ภาคย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-13.30) ไฟฟ้า2เครื่องกลไฟฟ้า 15572201 A 3(2-3-4) อ.บรุรีกัษ์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) ไฟฟ้า2, อ. (12.30-14.30) ไฟฟ้า2อเิลก็ทรอนิกสก์าํลงั5573706 A 3(2-3-4) อ.บรุรีกัษ์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1614, พฤ. (12.30-14.30)เซน็เซอรแ์ละทรานสดวิเซอร์5573712 A 3(2-3-4) ผศ.พศิิษฐ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายพชิญ งามคง )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ราเชณ คณะนา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 6

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594253039

นายพชิญ งามคง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594257006

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปญัญาพร เป็ดทอง

โปรแกรมวิชา การเพาะเลี้ยงสตัวน์ํา้ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-57/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 1435ทกัษะการเรยีนรูส้ารสนเทศ1520101 A 3(3-0-6) อ.สญัญา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (14.30-17.30) 733, ศ. (12.30-14.30) 442วทิยาเอมบรโิอ4033402 A 3(2-3-4) อ. ดร.ไกรฤกษ์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 424-com, ศ. (14.30-16.30) 442สถติวิเิคราะห ์14052101 D 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-12.30) 19313ทรพัยากรทางนํา้และการอนุรกัษ์5060609 A 3(2-2-5) อ.ชลดิา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 19506มนีวทิยา5062201 A 3(2-2-5) อ.ทพิยสุ์ดา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) 19506คุณภาพนํา้และการวเิคราะหน์ํา้เพือ่การปร5062603 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.รุ่งกานต์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) สระวา่ยนํา้ทกัษะเพือ่ความปลอดภยัทางนํา้5062604 A 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (13.30-16.30) 19506การฝึกประสบการณว์ชิาชพีการเพาะเลี้ยง5062801 A 2(0-150) รศ. ดร.บญัญตั,ิ อ.

พ. (13.30-16.30) 19506อ. ดร.อจัฉรยี,์ ผศ.

พ. (13.30-16.30) 19506อ.ชลดิา

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวปญัญาพร เป็ดทอง )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.จฑุามาศ ทะแกลว้พนัธุ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19

 3

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594257006

นางสาวปญัญาพร เป็ดทอง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594257007

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววรรณิศา รกัษาดี

โปรแกรมวิชา การเพาะเลี้ยงสตัวน์ํา้ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-57/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 1435ทกัษะการเรยีนรูส้ารสนเทศ1520101 A 3(3-0-6) อ.สญัญา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (14.30-17.30) 733, ศ. (12.30-14.30) 442วทิยาเอมบรโิอ4033402 A 3(2-3-4) อ. ดร.ไกรฤกษ์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 424-com, ศ. (14.30-16.30) 442สถติวิเิคราะห ์14052101 D 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-12.30) 19313ทรพัยากรทางนํา้และการอนุรกัษ์5060609 A 3(2-2-5) อ.ชลดิา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 19506มนีวทิยา5062201 A 3(2-2-5) อ.ทพิยสุ์ดา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) 19506คุณภาพนํา้และการวเิคราะหน์ํา้เพือ่การปร5062603 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.รุ่งกานต์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) สระวา่ยนํา้ทกัษะเพือ่ความปลอดภยัทางนํา้5062604 A 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (13.30-16.30) 19506การฝึกประสบการณว์ชิาชพีการเพาะเลี้ยง5062801 A 2(0-150) รศ. ดร.บญัญตั,ิ อ.

พ. (13.30-16.30) 19506อ. ดร.อจัฉรยี,์ ผศ.

พ. (13.30-16.30) 19506อ.ชลดิา

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาววรรณิศา รกัษาด ี)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.จฑุามาศ ทะแกลว้พนัธุ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19

 3

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594257007

นางสาววรรณิศา รกัษาดี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594257008

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววาสนา ทองเหลอื

โปรแกรมวิชา การเพาะเลี้ยงสตัวน์ํา้ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-57/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 1435ทกัษะการเรยีนรูส้ารสนเทศ1520101 A 3(3-0-6) อ.สญัญา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (14.30-17.30) 733, ศ. (12.30-14.30) 442วทิยาเอมบรโิอ4033402 A 3(2-3-4) อ. ดร.ไกรฤกษ์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 424-com, ศ. (14.30-16.30) 442สถติวิเิคราะห ์14052101 D 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-12.30) 19313ทรพัยากรทางนํา้และการอนุรกัษ์5060609 A 3(2-2-5) อ.ชลดิา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 19506มนีวทิยา5062201 A 3(2-2-5) อ.ทพิยสุ์ดา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) 19506คุณภาพนํา้และการวเิคราะหน์ํา้เพือ่การปร5062603 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.รุ่งกานต์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) สระวา่ยนํา้ทกัษะเพือ่ความปลอดภยัทางนํา้5062604 A 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (13.30-16.30) 19506การฝึกประสบการณว์ชิาชพีการเพาะเลี้ยง5062801 A 2(0-150) รศ. ดร.บญัญตั,ิ อ.

พ. (13.30-16.30) 19506อ. ดร.อจัฉรยี,์ ผศ.

พ. (13.30-16.30) 19506อ.ชลดิา

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาววาสนา ทองเหลอื )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.จฑุามาศ ทะแกลว้พนัธุ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19

 3

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594257008

นางสาววาสนา ทองเหลอื

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594257010

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายกฤตธี ใช่ฮะ

โปรแกรมวิชา การเพาะเลี้ยงสตัวน์ํา้ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-57/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 1435ทกัษะการเรยีนรูส้ารสนเทศ1520101 A 3(3-0-6) อ.สญัญา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (14.30-17.30) 733, ศ. (12.30-14.30) 442วทิยาเอมบรโิอ4033402 A 3(2-3-4) อ. ดร.ไกรฤกษ์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 424-com, ศ. (14.30-16.30) 442สถติวิเิคราะห ์14052101 D 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-12.30) 19313ทรพัยากรทางนํา้และการอนุรกัษ์5060609 A 3(2-2-5) อ.ชลดิา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 19506มนีวทิยา5062201 A 3(2-2-5) อ.ทพิยสุ์ดา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) 19506คุณภาพนํา้และการวเิคราะหน์ํา้เพือ่การปร5062603 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.รุ่งกานต์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) สระวา่ยนํา้ทกัษะเพือ่ความปลอดภยัทางนํา้5062604 A 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (13.30-16.30) 19506การฝึกประสบการณว์ชิาชพีการเพาะเลี้ยง5062801 A 2(0-150) รศ. ดร.บญัญตั,ิ อ.

พ. (13.30-16.30) 19506อ. ดร.อจัฉรยี,์ ผศ.

พ. (13.30-16.30) 19506อ.ชลดิา

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายกฤตธ ีใช่ฮะ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.จฑุามาศ ทะแกลว้พนัธุ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19

 3

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594257010

นายกฤตธี ใช่ฮะ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594257012

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายกฤษณะ กระจบัทอง

โปรแกรมวิชา การเพาะเลี้ยงสตัวน์ํา้ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-57/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 1435ทกัษะการเรยีนรูส้ารสนเทศ1520101 A 3(3-0-6) อ.สญัญา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (14.30-17.30) 733, ศ. (12.30-14.30) 442วทิยาเอมบรโิอ4033402 A 3(2-3-4) อ. ดร.ไกรฤกษ์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 424-com, ศ. (14.30-16.30) 442สถติวิเิคราะห ์14052101 D 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-12.30) 19313ทรพัยากรทางนํา้และการอนุรกัษ์5060609 A 3(2-2-5) อ.ชลดิา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 19506มนีวทิยา5062201 A 3(2-2-5) อ.ทพิยสุ์ดา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) 19506คุณภาพนํา้และการวเิคราะหน์ํา้เพือ่การปร5062603 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.รุ่งกานต์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) สระวา่ยนํา้ทกัษะเพือ่ความปลอดภยัทางนํา้5062604 A 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (13.30-16.30) 19506การฝึกประสบการณว์ชิาชพีการเพาะเลี้ยง5062801 A 2(0-150) รศ. ดร.บญัญตั,ิ อ.

พ. (13.30-16.30) 19506อ. ดร.อจัฉรยี,์ ผศ.

พ. (13.30-16.30) 19506อ.ชลดิา

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายกฤษณะ กระจบัทอง )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.จฑุามาศ ทะแกลว้พนัธุ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19

 3

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594257012

นายกฤษณะ กระจบัทอง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594257015

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายขตัตยิะ ศรรีพร

โปรแกรมวิชา การเพาะเลี้ยงสตัวน์ํา้ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-57/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 1435ทกัษะการเรยีนรูส้ารสนเทศ1520101 A 3(3-0-6) อ.สญัญา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (14.30-17.30) 733, ศ. (12.30-14.30) 442วทิยาเอมบรโิอ4033402 A 3(2-3-4) อ. ดร.ไกรฤกษ์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 424-com, ศ. (14.30-16.30) 442สถติวิเิคราะห ์14052101 D 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-12.30) 19313ทรพัยากรทางนํา้และการอนุรกัษ์5060609 A 3(2-2-5) อ.ชลดิา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 19506มนีวทิยา5062201 A 3(2-2-5) อ.ทพิยสุ์ดา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) 19506คุณภาพนํา้และการวเิคราะหน์ํา้เพือ่การปร5062603 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.รุ่งกานต์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) สระวา่ยนํา้ทกัษะเพือ่ความปลอดภยัทางนํา้5062604 A 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (13.30-16.30) 19506การฝึกประสบการณว์ชิาชพีการเพาะเลี้ยง5062801 A 2(0-150) รศ. ดร.บญัญตั,ิ อ.

พ. (13.30-16.30) 19506อ. ดร.อจัฉรยี,์ ผศ.

พ. (13.30-16.30) 19506อ.ชลดิา

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายขตัตยิะ ศรรีพร )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.จฑุามาศ ทะแกลว้พนัธุ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19

 3

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594257015

นายขตัตยิะ ศรรีพร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594257017

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายจตพุร อว่มพว่ง

โปรแกรมวิชา การเพาะเลี้ยงสตัวน์ํา้ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-57/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 1435ทกัษะการเรยีนรูส้ารสนเทศ1520101 A 3(3-0-6) อ.สญัญา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (14.30-17.30) 733, ศ. (12.30-14.30) 442วทิยาเอมบรโิอ4033402 A 3(2-3-4) อ. ดร.ไกรฤกษ์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 424-com, ศ. (14.30-16.30) 442สถติวิเิคราะห ์14052101 D 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-12.30) 19313ทรพัยากรทางนํา้และการอนุรกัษ์5060609 A 3(2-2-5) อ.ชลดิา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 19506มนีวทิยา5062201 A 3(2-2-5) อ.ทพิยสุ์ดา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) 19506คุณภาพนํา้และการวเิคราะหน์ํา้เพือ่การปร5062603 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.รุ่งกานต์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) สระวา่ยนํา้ทกัษะเพือ่ความปลอดภยัทางนํา้5062604 A 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (13.30-16.30) 19506การฝึกประสบการณว์ชิาชพีการเพาะเลี้ยง5062801 A 2(0-150) รศ. ดร.บญัญตั,ิ อ.

พ. (13.30-16.30) 19506อ. ดร.อจัฉรยี,์ ผศ.

พ. (13.30-16.30) 19506อ.ชลดิา

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายจตพุร อ่วมพว่ง )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.จฑุามาศ ทะแกลว้พนัธุ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19

 3

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594257017

นายจตพุร อว่มพว่ง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594257018

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายจกัรนิทร ์หวงักลบีสคุนธ์

โปรแกรมวิชา การเพาะเลี้ยงสตัวน์ํา้ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-57/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 1435ทกัษะการเรยีนรูส้ารสนเทศ1520101 A 3(3-0-6) อ.สญัญา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (14.30-17.30) 733, ศ. (12.30-14.30) 442วทิยาเอมบรโิอ4033402 A 3(2-3-4) อ. ดร.ไกรฤกษ์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 424-com, ศ. (14.30-16.30) 442สถติวิเิคราะห ์14052101 D 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-12.30) 19313ทรพัยากรทางนํา้และการอนุรกัษ์5060609 A 3(2-2-5) อ.ชลดิา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 19506มนีวทิยา5062201 A 3(2-2-5) อ.ทพิยสุ์ดา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) 19506คุณภาพนํา้และการวเิคราะหน์ํา้เพือ่การปร5062603 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.รุ่งกานต์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) สระวา่ยนํา้ทกัษะเพือ่ความปลอดภยัทางนํา้5062604 A 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (13.30-16.30) 19506การฝึกประสบการณว์ชิาชพีการเพาะเลี้ยง5062801 A 2(0-150) รศ. ดร.บญัญตั,ิ อ.

พ. (13.30-16.30) 19506อ. ดร.อจัฉรยี,์ ผศ.

พ. (13.30-16.30) 19506อ.ชลดิา

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายจกัรนิทร ์หวงักลบีสุคนธ ์)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.จฑุามาศ ทะแกลว้พนัธุ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19

 3

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594257018

นายจกัรนิทร ์หวงักลบีสคุนธ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594257020

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายชาณัฐ ใจกลา้

โปรแกรมวิชา การเพาะเลี้ยงสตัวน์ํา้ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-57/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 1435ทกัษะการเรยีนรูส้ารสนเทศ1520101 A 3(3-0-6) อ.สญัญา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (14.30-17.30) 733, ศ. (12.30-14.30) 442วทิยาเอมบรโิอ4033402 A 3(2-3-4) อ. ดร.ไกรฤกษ์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 424-com, ศ. (14.30-16.30) 442สถติวิเิคราะห ์14052101 D 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-12.30) 19313ทรพัยากรทางนํา้และการอนุรกัษ์5060609 A 3(2-2-5) อ.ชลดิา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 19506มนีวทิยา5062201 A 3(2-2-5) อ.ทพิยสุ์ดา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) 19506คุณภาพนํา้และการวเิคราะหน์ํา้เพือ่การปร5062603 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.รุ่งกานต์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) สระวา่ยนํา้ทกัษะเพือ่ความปลอดภยัทางนํา้5062604 A 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (13.30-16.30) 19506การฝึกประสบการณว์ชิาชพีการเพาะเลี้ยง5062801 A 2(0-150) รศ. ดร.บญัญตั,ิ อ.

พ. (13.30-16.30) 19506อ. ดร.อจัฉรยี,์ ผศ.

พ. (13.30-16.30) 19506อ.ชลดิา

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายชาณฐั ใจกลา้ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.จฑุามาศ ทะแกลว้พนัธุ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19

 3

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594257020

นายชาณัฐ ใจกลา้

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594257021

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายเชิงชาย แจม่ศรี

โปรแกรมวิชา การเพาะเลี้ยงสตัวน์ํา้ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-57/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 1435ทกัษะการเรยีนรูส้ารสนเทศ1520101 A 3(3-0-6) อ.สญัญา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (14.30-17.30) 733, ศ. (12.30-14.30) 442วทิยาเอมบรโิอ4033402 A 3(2-3-4) อ. ดร.ไกรฤกษ์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 424-com, ศ. (14.30-16.30) 442สถติวิเิคราะห ์14052101 D 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-12.30) 19313ทรพัยากรทางนํา้และการอนุรกัษ์5060609 A 3(2-2-5) อ.ชลดิา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 19506มนีวทิยา5062201 A 3(2-2-5) อ.ทพิยสุ์ดา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) 19506คุณภาพนํา้และการวเิคราะหน์ํา้เพือ่การปร5062603 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.รุ่งกานต์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) สระวา่ยนํา้ทกัษะเพือ่ความปลอดภยัทางนํา้5062604 A 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (13.30-16.30) 19506การฝึกประสบการณว์ชิาชพีการเพาะเลี้ยง5062801 A 2(0-150) รศ. ดร.บญัญตั,ิ อ.

พ. (13.30-16.30) 19506อ. ดร.อจัฉรยี,์ ผศ.

พ. (13.30-16.30) 19506อ.ชลดิา

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายเชงิชาย แจ่มศร ี)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.จฑุามาศ ทะแกลว้พนัธุ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19

 3

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594257021

นายเชิงชาย แจม่ศรี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594257022

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐพล ทรงอารมณ์

โปรแกรมวิชา การเพาะเลี้ยงสตัวน์ํา้ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-57/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 1435ทกัษะการเรยีนรูส้ารสนเทศ1520101 A 3(3-0-6) อ.สญัญา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (14.30-17.30) 733, ศ. (12.30-14.30) 442วทิยาเอมบรโิอ4033402 A 3(2-3-4) อ. ดร.ไกรฤกษ์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 424-com, ศ. (14.30-16.30) 442สถติวิเิคราะห ์14052101 D 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-12.30) 19313ทรพัยากรทางนํา้และการอนุรกัษ์5060609 A 3(2-2-5) อ.ชลดิา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 19506มนีวทิยา5062201 A 3(2-2-5) อ.ทพิยสุ์ดา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) 19506คุณภาพนํา้และการวเิคราะหน์ํา้เพือ่การปร5062603 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.รุ่งกานต์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) สระวา่ยนํา้ทกัษะเพือ่ความปลอดภยัทางนํา้5062604 A 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (13.30-16.30) 19506การฝึกประสบการณว์ชิาชพีการเพาะเลี้ยง5062801 A 2(0-150) รศ. ดร.บญัญตั,ิ อ.

พ. (13.30-16.30) 19506อ. ดร.อจัฉรยี,์ ผศ.

พ. (13.30-16.30) 19506อ.ชลดิา

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายณฐัพล ทรงอารมณ ์)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.จฑุามาศ ทะแกลว้พนัธุ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19

 3

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594257022

นายณัฐพล ทรงอารมณ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594257023

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐพล ออ่นมาก

โปรแกรมวิชา การเพาะเลี้ยงสตัวน์ํา้ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-57/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 1435ทกัษะการเรยีนรูส้ารสนเทศ1520101 A 3(3-0-6) อ.สญัญา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (14.30-17.30) 733, ศ. (12.30-14.30) 442วทิยาเอมบรโิอ4033402 A 3(2-3-4) อ. ดร.ไกรฤกษ์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 424-com, ศ. (14.30-16.30) 442สถติวิเิคราะห ์14052101 D 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-12.30) 19313ทรพัยากรทางนํา้และการอนุรกัษ์5060609 A 3(2-2-5) อ.ชลดิา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 19506มนีวทิยา5062201 A 3(2-2-5) อ.ทพิยสุ์ดา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) 19506คุณภาพนํา้และการวเิคราะหน์ํา้เพือ่การปร5062603 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.รุ่งกานต์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) สระวา่ยนํา้ทกัษะเพือ่ความปลอดภยัทางนํา้5062604 A 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (13.30-16.30) 19506การฝึกประสบการณว์ชิาชพีการเพาะเลี้ยง5062801 A 2(0-150) รศ. ดร.บญัญตั,ิ อ.

พ. (13.30-16.30) 19506อ. ดร.อจัฉรยี,์ ผศ.

พ. (13.30-16.30) 19506อ.ชลดิา

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายณฐัพล อ่อนมาก )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.จฑุามาศ ทะแกลว้พนัธุ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19

 3

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594257023

นายณัฐพล ออ่นมาก

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594257024

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐวฒุ ิกรดัศรี

โปรแกรมวิชา การเพาะเลี้ยงสตัวน์ํา้ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-57/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 1435ทกัษะการเรยีนรูส้ารสนเทศ1520101 A 3(3-0-6) อ.สญัญา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (14.30-17.30) 733, ศ. (12.30-14.30) 442วทิยาเอมบรโิอ4033402 A 3(2-3-4) อ. ดร.ไกรฤกษ์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 424-com, ศ. (14.30-16.30) 442สถติวิเิคราะห ์14052101 D 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-12.30) 19313ทรพัยากรทางนํา้และการอนุรกัษ์5060609 A 3(2-2-5) อ.ชลดิา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 19506มนีวทิยา5062201 A 3(2-2-5) อ.ทพิยสุ์ดา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) 19506คุณภาพนํา้และการวเิคราะหน์ํา้เพือ่การปร5062603 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.รุ่งกานต์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) สระวา่ยนํา้ทกัษะเพือ่ความปลอดภยัทางนํา้5062604 A 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (13.30-16.30) 19506การฝึกประสบการณว์ชิาชพีการเพาะเลี้ยง5062801 A 2(0-150) รศ. ดร.บญัญตั,ิ อ.

พ. (13.30-16.30) 19506อ. ดร.อจัฉรยี,์ ผศ.

พ. (13.30-16.30) 19506อ.ชลดิา

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายณฐัวุฒ ิกรดัศร ี)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.จฑุามาศ ทะแกลว้พนัธุ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19

 3

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594257024

นายณัฐวฒุ ิกรดัศรี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594257025

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายทรงเกยีรต ิจา่ยรกัษา

โปรแกรมวิชา การเพาะเลี้ยงสตัวน์ํา้ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-57/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 1435ทกัษะการเรยีนรูส้ารสนเทศ1520101 A 3(3-0-6) อ.สญัญา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (14.30-17.30) 733, ศ. (12.30-14.30) 442วทิยาเอมบรโิอ4033402 A 3(2-3-4) อ. ดร.ไกรฤกษ์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 424-com, ศ. (14.30-16.30) 442สถติวิเิคราะห ์14052101 D 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-12.30) 19313ทรพัยากรทางนํา้และการอนุรกัษ์5060609 A 3(2-2-5) อ.ชลดิา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 19506มนีวทิยา5062201 A 3(2-2-5) อ.ทพิยสุ์ดา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) 19506คุณภาพนํา้และการวเิคราะหน์ํา้เพือ่การปร5062603 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.รุ่งกานต์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) สระวา่ยนํา้ทกัษะเพือ่ความปลอดภยัทางนํา้5062604 A 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (13.30-16.30) 19506การฝึกประสบการณว์ชิาชพีการเพาะเลี้ยง5062801 A 2(0-150) รศ. ดร.บญัญตั,ิ อ.

พ. (13.30-16.30) 19506อ. ดร.อจัฉรยี,์ ผศ.

พ. (13.30-16.30) 19506อ.ชลดิา

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายทรงเกยีรต ิจ่ายรกัษา )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.จฑุามาศ ทะแกลว้พนัธุ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19

 3

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594257025

นายทรงเกยีรต ิจา่ยรกัษา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594257027

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายธนพงษ ์พชัรวโิรจนส์กลุ

โปรแกรมวิชา การเพาะเลี้ยงสตัวน์ํา้ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-57/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 1435ทกัษะการเรยีนรูส้ารสนเทศ1520101 A 3(3-0-6) อ.สญัญา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (14.30-17.30) 733, ศ. (12.30-14.30) 442วทิยาเอมบรโิอ4033402 A 3(2-3-4) อ. ดร.ไกรฤกษ์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 424-com, ศ. (14.30-16.30) 442สถติวิเิคราะห ์14052101 D 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-12.30) 19313ทรพัยากรทางนํา้และการอนุรกัษ์5060609 A 3(2-2-5) อ.ชลดิา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 19506มนีวทิยา5062201 A 3(2-2-5) อ.ทพิยสุ์ดา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) 19506คุณภาพนํา้และการวเิคราะหน์ํา้เพือ่การปร5062603 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.รุ่งกานต์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) สระวา่ยนํา้ทกัษะเพือ่ความปลอดภยัทางนํา้5062604 A 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (13.30-16.30) 19506การฝึกประสบการณว์ชิาชพีการเพาะเลี้ยง5062801 A 2(0-150) รศ. ดร.บญัญตั,ิ อ.

พ. (13.30-16.30) 19506อ. ดร.อจัฉรยี,์ ผศ.

พ. (13.30-16.30) 19506อ.ชลดิา

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายธนพงษ ์พชัรวโิรจนส์กลุ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.จฑุามาศ ทะแกลว้พนัธุ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19

 3

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594257027

นายธนพงษ ์พชัรวิโรจน์สกลุ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594257029

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายนฤเบศร ์กลิ่นมาลยั

โปรแกรมวิชา การเพาะเลี้ยงสตัวน์ํา้ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-57/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 1435ทกัษะการเรยีนรูส้ารสนเทศ1520101 A 3(3-0-6) อ.สญัญา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (14.30-17.30) 733, ศ. (12.30-14.30) 442วทิยาเอมบรโิอ4033402 A 3(2-3-4) อ. ดร.ไกรฤกษ์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 424-com, ศ. (14.30-16.30) 442สถติวิเิคราะห ์14052101 D 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-12.30) 19313ทรพัยากรทางนํา้และการอนุรกัษ์5060609 A 3(2-2-5) อ.ชลดิา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 19506มนีวทิยา5062201 A 3(2-2-5) อ.ทพิยสุ์ดา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) 19506คุณภาพนํา้และการวเิคราะหน์ํา้เพือ่การปร5062603 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.รุ่งกานต์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) สระวา่ยนํา้ทกัษะเพือ่ความปลอดภยัทางนํา้5062604 A 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (13.30-16.30) 19506การฝึกประสบการณว์ชิาชพีการเพาะเลี้ยง5062801 A 2(0-150) รศ. ดร.บญัญตั,ิ อ.

พ. (13.30-16.30) 19506อ. ดร.อจัฉรยี,์ ผศ.

พ. (13.30-16.30) 19506อ.ชลดิา

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายนฤเบศร ์กลิน่มาลยั )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.จฑุามาศ ทะแกลว้พนัธุ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19

 3

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594257029

นายนฤเบศร ์กลิ่นมาลยั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594257030

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายบรรณวทิติ แกมเกตุ

โปรแกรมวิชา การเพาะเลี้ยงสตัวน์ํา้ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-57/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 1435ทกัษะการเรยีนรูส้ารสนเทศ1520101 A 3(3-0-6) อ.สญัญา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (14.30-17.30) 733, ศ. (12.30-14.30) 442วทิยาเอมบรโิอ4033402 A 3(2-3-4) อ. ดร.ไกรฤกษ์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 424-com, ศ. (14.30-16.30) 442สถติวิเิคราะห ์14052101 D 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-12.30) 19313ทรพัยากรทางนํา้และการอนุรกัษ์5060609 A 3(2-2-5) อ.ชลดิา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 19506มนีวทิยา5062201 A 3(2-2-5) อ.ทพิยสุ์ดา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) 19506คุณภาพนํา้และการวเิคราะหน์ํา้เพือ่การปร5062603 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.รุ่งกานต์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) สระวา่ยนํา้ทกัษะเพือ่ความปลอดภยัทางนํา้5062604 A 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (13.30-16.30) 19506การฝึกประสบการณว์ชิาชพีการเพาะเลี้ยง5062801 A 2(0-150) รศ. ดร.บญัญตั,ิ อ.

พ. (13.30-16.30) 19506อ. ดร.อจัฉรยี,์ ผศ.

พ. (13.30-16.30) 19506อ.ชลดิา

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายบรรณวทิติ แกมเกต ุ)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.จฑุามาศ ทะแกลว้พนัธุ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19

 3

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594257030

นายบรรณวิทติ แกมเกตุ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594257031

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายปรชัญานนท ์ทองสขุ

โปรแกรมวิชา การเพาะเลี้ยงสตัวน์ํา้ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-57/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 1435ทกัษะการเรยีนรูส้ารสนเทศ1520101 A 3(3-0-6) อ.สญัญา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (14.30-17.30) 733, ศ. (12.30-14.30) 442วทิยาเอมบรโิอ4033402 A 3(2-3-4) อ. ดร.ไกรฤกษ์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 424-com, ศ. (14.30-16.30) 442สถติวิเิคราะห ์14052101 D 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-12.30) 19313ทรพัยากรทางนํา้และการอนุรกัษ์5060609 A 3(2-2-5) อ.ชลดิา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 19506มนีวทิยา5062201 A 3(2-2-5) อ.ทพิยสุ์ดา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) 19506คุณภาพนํา้และการวเิคราะหน์ํา้เพือ่การปร5062603 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.รุ่งกานต์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) สระวา่ยนํา้ทกัษะเพือ่ความปลอดภยัทางนํา้5062604 A 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (13.30-16.30) 19506การฝึกประสบการณว์ชิาชพีการเพาะเลี้ยง5062801 A 2(0-150) รศ. ดร.บญัญตั,ิ อ.

พ. (13.30-16.30) 19506อ. ดร.อจัฉรยี,์ ผศ.

พ. (13.30-16.30) 19506อ.ชลดิา

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายปรชัญานนท ์ทองสุข )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.จฑุามาศ ทะแกลว้พนัธุ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19

 3

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594257031

นายปรชัญานนท ์ทองสขุ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594257032

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายพงศธร สุม่อํา่

โปรแกรมวิชา การเพาะเลี้ยงสตัวน์ํา้ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-57/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 1435ทกัษะการเรยีนรูส้ารสนเทศ1520101 A 3(3-0-6) อ.สญัญา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (14.30-17.30) 733, ศ. (12.30-14.30) 442วทิยาเอมบรโิอ4033402 A 3(2-3-4) อ. ดร.ไกรฤกษ์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 424-com, ศ. (14.30-16.30) 442สถติวิเิคราะห ์14052101 D 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-12.30) 19313ทรพัยากรทางนํา้และการอนุรกัษ์5060609 A 3(2-2-5) อ.ชลดิา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 19506มนีวทิยา5062201 A 3(2-2-5) อ.ทพิยสุ์ดา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) 19506คุณภาพนํา้และการวเิคราะหน์ํา้เพือ่การปร5062603 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.รุ่งกานต์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) สระวา่ยนํา้ทกัษะเพือ่ความปลอดภยัทางนํา้5062604 A 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (13.30-16.30) 19506การฝึกประสบการณว์ชิาชพีการเพาะเลี้ยง5062801 A 2(0-150) รศ. ดร.บญัญตั,ิ อ.

พ. (13.30-16.30) 19506อ. ดร.อจัฉรยี,์ ผศ.

พ. (13.30-16.30) 19506อ.ชลดิา

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายพงศธร สุ่มอํา่ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.จฑุามาศ ทะแกลว้พนัธุ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19

 3

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594257032

นายพงศธร สุม่อํา่

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594257033

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายพรีณัฐ รานบวั

โปรแกรมวิชา การเพาะเลี้ยงสตัวน์ํา้ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-57/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 1435ทกัษะการเรยีนรูส้ารสนเทศ1520101 A 3(3-0-6) อ.สญัญา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (14.30-17.30) 733, ศ. (12.30-14.30) 442วทิยาเอมบรโิอ4033402 A 3(2-3-4) อ. ดร.ไกรฤกษ์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 424-com, ศ. (14.30-16.30) 442สถติวิเิคราะห ์14052101 D 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-12.30) 19313ทรพัยากรทางนํา้และการอนุรกัษ์5060609 A 3(2-2-5) อ.ชลดิา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 19506มนีวทิยา5062201 A 3(2-2-5) อ.ทพิยสุ์ดา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) 19506คุณภาพนํา้และการวเิคราะหน์ํา้เพือ่การปร5062603 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.รุ่งกานต์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) สระวา่ยนํา้ทกัษะเพือ่ความปลอดภยัทางนํา้5062604 A 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (13.30-16.30) 19506การฝึกประสบการณว์ชิาชพีการเพาะเลี้ยง5062801 A 2(0-150) รศ. ดร.บญัญตั,ิ อ.

พ. (13.30-16.30) 19506อ. ดร.อจัฉรยี,์ ผศ.

พ. (13.30-16.30) 19506อ.ชลดิา

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายพรีณฐั รานบวั )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.จฑุามาศ ทะแกลว้พนัธุ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19

 3

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594257033

นายพรีณัฐ รานบวั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594257034

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายภทัราวธุ จนัทรนุ่์ม

โปรแกรมวิชา การเพาะเลี้ยงสตัวน์ํา้ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-57/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 1435ทกัษะการเรยีนรูส้ารสนเทศ1520101 A 3(3-0-6) อ.สญัญา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (14.30-17.30) 733, ศ. (12.30-14.30) 442วทิยาเอมบรโิอ4033402 A 3(2-3-4) อ. ดร.ไกรฤกษ์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 424-com, ศ. (14.30-16.30) 442สถติวิเิคราะห ์14052101 D 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-12.30) 19313ทรพัยากรทางนํา้และการอนุรกัษ์5060609 A 3(2-2-5) อ.ชลดิา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 19506มนีวทิยา5062201 A 3(2-2-5) อ.ทพิยสุ์ดา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) 19506คุณภาพนํา้และการวเิคราะหน์ํา้เพือ่การปร5062603 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.รุ่งกานต์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) สระวา่ยนํา้ทกัษะเพือ่ความปลอดภยัทางนํา้5062604 A 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (13.30-16.30) 19506การฝึกประสบการณว์ชิาชพีการเพาะเลี้ยง5062801 A 2(0-150) รศ. ดร.บญัญตั,ิ อ.

พ. (13.30-16.30) 19506อ. ดร.อจัฉรยี,์ ผศ.

พ. (13.30-16.30) 19506อ.ชลดิา

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายภทัราวุธ จนัทรนุ่์ม )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.จฑุามาศ ทะแกลว้พนัธุ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19

 3

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594257034

นายภทัราวธุ จนัทรนุ่์ม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594257036

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายภเูบศก ์เลศิเวช

โปรแกรมวิชา การเพาะเลี้ยงสตัวน์ํา้ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-57/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 1435ทกัษะการเรยีนรูส้ารสนเทศ1520101 A 3(3-0-6) อ.สญัญา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (14.30-17.30) 733, ศ. (12.30-14.30) 442วทิยาเอมบรโิอ4033402 A 3(2-3-4) อ. ดร.ไกรฤกษ์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 424-com, ศ. (14.30-16.30) 442สถติวิเิคราะห ์14052101 D 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-12.30) 19313ทรพัยากรทางนํา้และการอนุรกัษ์5060609 A 3(2-2-5) อ.ชลดิา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 19506มนีวทิยา5062201 A 3(2-2-5) อ.ทพิยสุ์ดา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) 19506คุณภาพนํา้และการวเิคราะหน์ํา้เพือ่การปร5062603 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.รุ่งกานต์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) สระวา่ยนํา้ทกัษะเพือ่ความปลอดภยัทางนํา้5062604 A 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (13.30-16.30) 19506การฝึกประสบการณว์ชิาชพีการเพาะเลี้ยง5062801 A 2(0-150) รศ. ดร.บญัญตั,ิ อ.

พ. (13.30-16.30) 19506อ. ดร.อจัฉรยี,์ ผศ.

พ. (13.30-16.30) 19506อ.ชลดิา

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายภเูบศก ์เลศิเวช )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.จฑุามาศ ทะแกลว้พนัธุ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19

 3

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594257036

นายภเูบศก ์เลศิเวช

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594257038

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายวรนิทร ์ศรพีลอย

โปรแกรมวิชา การเพาะเลี้ยงสตัวน์ํา้ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-57/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 1435ทกัษะการเรยีนรูส้ารสนเทศ1520101 A 3(3-0-6) อ.สญัญา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (14.30-17.30) 733, ศ. (12.30-14.30) 442วทิยาเอมบรโิอ4033402 A 3(2-3-4) อ. ดร.ไกรฤกษ์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 424-com, ศ. (14.30-16.30) 442สถติวิเิคราะห ์14052101 D 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-12.30) 19313ทรพัยากรทางนํา้และการอนุรกัษ์5060609 A 3(2-2-5) อ.ชลดิา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 19506มนีวทิยา5062201 A 3(2-2-5) อ.ทพิยสุ์ดา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) 19506คุณภาพนํา้และการวเิคราะหน์ํา้เพือ่การปร5062603 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.รุ่งกานต์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) สระวา่ยนํา้ทกัษะเพือ่ความปลอดภยัทางนํา้5062604 A 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (13.30-16.30) 19506การฝึกประสบการณว์ชิาชพีการเพาะเลี้ยง5062801 A 2(0-150) รศ. ดร.บญัญตั,ิ อ.

พ. (13.30-16.30) 19506อ. ดร.อจัฉรยี,์ ผศ.

พ. (13.30-16.30) 19506อ.ชลดิา

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายวรนิทร ์ศรพีลอย )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.จฑุามาศ ทะแกลว้พนัธุ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19

 3

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594257038

นายวรนิทร ์ศรพีลอย

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594257041

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายศรายทุธ ไกรทอง

โปรแกรมวิชา การเพาะเลี้ยงสตัวน์ํา้ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-57/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 1435ทกัษะการเรยีนรูส้ารสนเทศ1520101 A 3(3-0-6) อ.สญัญา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (14.30-17.30) 733, ศ. (12.30-14.30) 442วทิยาเอมบรโิอ4033402 A 3(2-3-4) อ. ดร.ไกรฤกษ์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 424-com, ศ. (14.30-16.30) 442สถติวิเิคราะห ์14052101 D 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-12.30) 19313ทรพัยากรทางนํา้และการอนุรกัษ์5060609 A 3(2-2-5) อ.ชลดิา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 19506มนีวทิยา5062201 A 3(2-2-5) อ.ทพิยสุ์ดา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) 19506คุณภาพนํา้และการวเิคราะหน์ํา้เพือ่การปร5062603 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.รุ่งกานต์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) สระวา่ยนํา้ทกัษะเพือ่ความปลอดภยัทางนํา้5062604 A 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (13.30-16.30) 19506การฝึกประสบการณว์ชิาชพีการเพาะเลี้ยง5062801 A 2(0-150) รศ. ดร.บญัญตั,ิ อ.

พ. (13.30-16.30) 19506อ. ดร.อจัฉรยี,์ ผศ.

พ. (13.30-16.30) 19506อ.ชลดิา

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายศรายุทธ ไกรทอง )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.จฑุามาศ ทะแกลว้พนัธุ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19

 3

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594257041

นายศรายทุธ ไกรทอง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594257045

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายสเุมธ อุน่สวสัด์ิ

โปรแกรมวิชา การเพาะเลี้ยงสตัวน์ํา้ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-57/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 1435ทกัษะการเรยีนรูส้ารสนเทศ1520101 A 3(3-0-6) อ.สญัญา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (14.30-17.30) 733, ศ. (12.30-14.30) 442วทิยาเอมบรโิอ4033402 A 3(2-3-4) อ. ดร.ไกรฤกษ์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 424-com, ศ. (14.30-16.30) 442สถติวิเิคราะห ์14052101 D 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-12.30) 19313ทรพัยากรทางนํา้และการอนุรกัษ์5060609 A 3(2-2-5) อ.ชลดิา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 19506มนีวทิยา5062201 A 3(2-2-5) อ.ทพิยสุ์ดา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) 19506คุณภาพนํา้และการวเิคราะหน์ํา้เพือ่การปร5062603 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.รุ่งกานต์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) สระวา่ยนํา้ทกัษะเพือ่ความปลอดภยัทางนํา้5062604 A 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (13.30-16.30) 19506การฝึกประสบการณว์ชิาชพีการเพาะเลี้ยง5062801 A 2(0-150) รศ. ดร.บญัญตั,ิ อ.

พ. (13.30-16.30) 19506อ. ดร.อจัฉรยี,์ ผศ.

พ. (13.30-16.30) 19506อ.ชลดิา

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายสุเมธ อุ่นสวสัดิ์ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.จฑุามาศ ทะแกลว้พนัธุ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19

 3

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594257045

นายสเุมธ อุน่สวสัด์ิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594257046

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายอนุพนัธ ์สนิชยั

โปรแกรมวิชา การเพาะเลี้ยงสตัวน์ํา้ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-57/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 1435ทกัษะการเรยีนรูส้ารสนเทศ1520101 A 3(3-0-6) อ.สญัญา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (14.30-17.30) 733, ศ. (12.30-14.30) 442วทิยาเอมบรโิอ4033402 A 3(2-3-4) อ. ดร.ไกรฤกษ์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 424-com, ศ. (14.30-16.30) 442สถติวิเิคราะห ์14052101 D 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-12.30) 19313ทรพัยากรทางนํา้และการอนุรกัษ์5060609 A 3(2-2-5) อ.ชลดิา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 19506มนีวทิยา5062201 A 3(2-2-5) อ.ทพิยสุ์ดา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) 19506คุณภาพนํา้และการวเิคราะหน์ํา้เพือ่การปร5062603 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.รุ่งกานต์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) สระวา่ยนํา้ทกัษะเพือ่ความปลอดภยัทางนํา้5062604 A 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (13.30-16.30) 19506การฝึกประสบการณว์ชิาชพีการเพาะเลี้ยง5062801 A 2(0-150) รศ. ดร.บญัญตั,ิ อ.

พ. (13.30-16.30) 19506อ. ดร.อจัฉรยี,์ ผศ.

พ. (13.30-16.30) 19506อ.ชลดิา

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายอนุพนัธ ์สนิชยั )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.จฑุามาศ ทะแกลว้พนัธุ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19

 3

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594257046

นายอนุพนัธ ์สนิชยั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594257048

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายอทิธิพล ศรทีอน

โปรแกรมวิชา การเพาะเลี้ยงสตัวน์ํา้ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-57/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 1435ทกัษะการเรยีนรูส้ารสนเทศ1520101 A 3(3-0-6) อ.สญัญา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (14.30-17.30) 733, ศ. (12.30-14.30) 442วทิยาเอมบรโิอ4033402 A 3(2-3-4) อ. ดร.ไกรฤกษ์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 424-com, ศ. (14.30-16.30) 442สถติวิเิคราะห ์14052101 D 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-12.30) 19313ทรพัยากรทางนํา้และการอนุรกัษ์5060609 A 3(2-2-5) อ.ชลดิา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 19506มนีวทิยา5062201 A 3(2-2-5) อ.ทพิยสุ์ดา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) 19506คุณภาพนํา้และการวเิคราะหน์ํา้เพือ่การปร5062603 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.รุ่งกานต์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) สระวา่ยนํา้ทกัษะเพือ่ความปลอดภยัทางนํา้5062604 A 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (13.30-16.30) 19506การฝึกประสบการณว์ชิาชพีการเพาะเลี้ยง5062801 A 2(0-150) รศ. ดร.บญัญตั,ิ อ.

พ. (13.30-16.30) 19506อ. ดร.อจัฉรยี,์ ผศ.

พ. (13.30-16.30) 19506อ.ชลดิา

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายอทิธพิล ศรทีอน )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.จฑุามาศ ทะแกลว้พนัธุ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19

 3

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594257048

นายอทิธิพล ศรทีอน

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594257049

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายณรงคฤ์ทธิ์ แสงทอง

โปรแกรมวิชา การเพาะเลี้ยงสตัวน์ํา้ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-57/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 1435ทกัษะการเรยีนรูส้ารสนเทศ1520101 A 3(3-0-6) อ.สญัญา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (14.30-17.30) 733, ศ. (12.30-14.30) 442วทิยาเอมบรโิอ4033402 A 3(2-3-4) อ. ดร.ไกรฤกษ์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 424-com, ศ. (14.30-16.30) 442สถติวิเิคราะห ์14052101 D 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-12.30) 19313ทรพัยากรทางนํา้และการอนุรกัษ์5060609 A 3(2-2-5) อ.ชลดิา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 19506มนีวทิยา5062201 A 3(2-2-5) อ.ทพิยสุ์ดา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) 19506คุณภาพนํา้และการวเิคราะหน์ํา้เพือ่การปร5062603 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.รุ่งกานต์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) สระวา่ยนํา้ทกัษะเพือ่ความปลอดภยัทางนํา้5062604 A 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (13.30-16.30) 19506การฝึกประสบการณว์ชิาชพีการเพาะเลี้ยง5062801 A 2(0-150) รศ. ดร.บญัญตั,ิ อ.

พ. (13.30-16.30) 19506อ. ดร.อจัฉรยี,์ ผศ.

พ. (13.30-16.30) 19506อ.ชลดิา

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายณรงคฤ์ทธิ์ แสงทอง )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.จฑุามาศ ทะแกลว้พนัธุ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19

 3

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594257049

นายณรงคฤ์ทธิ์ แสงทอง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594257054

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสภุาวดี ม่วงอาํมร

โปรแกรมวิชา การเพาะเลี้ยงสตัวน์ํา้ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-57/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 1435ทกัษะการเรยีนรูส้ารสนเทศ1520101 A 3(3-0-6) อ.สญัญา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (14.30-17.30) 733, ศ. (12.30-14.30) 442วทิยาเอมบรโิอ4033402 A 3(2-3-4) อ. ดร.ไกรฤกษ์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 424-com, ศ. (14.30-16.30) 442สถติวิเิคราะห ์14052101 D 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-12.30) 19313ทรพัยากรทางนํา้และการอนุรกัษ์5060609 A 3(2-2-5) อ.ชลดิา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 19506มนีวทิยา5062201 A 3(2-2-5) อ.ทพิยสุ์ดา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) 19506คุณภาพนํา้และการวเิคราะหน์ํา้เพือ่การปร5062603 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.รุ่งกานต์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) สระวา่ยนํา้ทกัษะเพือ่ความปลอดภยัทางนํา้5062604 A 2(1-2-3) อ.สทิธชิยั 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (13.30-16.30) 19506การฝึกประสบการณว์ชิาชพีการเพาะเลี้ยง5062801 A 2(0-150) รศ. ดร.บญัญตั,ิ อ.

พ. (13.30-16.30) 19506อ. ดร.อจัฉรยี,์ ผศ.

พ. (13.30-16.30) 19506อ.ชลดิา

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุภาวด ีมว่งอาํมร )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.จฑุามาศ ทะแกลว้พนัธุ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

19

 3

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594257054

นางสาวสภุาวดี ม่วงอาํมร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594261003

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชฎาพร พงษผ้ึ์ง

โปรแกรมวิชา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-61/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 932ทกัษะชวีติเพือ่ความงอกงามส่วนบคุคล1050102 A 3(3-0-6) อ.วชิชญา 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 B 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2341สุนทรยีภาพทางดนตรี2060101 A 3(3-0-6) อ.กมลาลกัษณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-14.30) 7112, พฤ. (12.30-15.30) 715ชวีเคมพีื้นฐาน4022501 A 3(2-3-4) จ่าเอกกฤษณะ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) ศว.415, ศ. (12.30-15.30)จลุชวีวทิยา4032201 A 3(2-3-4) อ.สุพติา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 7111, อ. (14.30-16.30)สถติวิเิคราะห ์14052101 E 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (15.30-18.30) 19505การเตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพี5041801 A 1(0-90) อ. ดร.วนิดา

อ. (08.30-12.30) หอ้งสมดุคณะการผลติสตัวปี์ก5042101 B 3(2-2-5) อ.สาํรวย, อ.ทวริตัน์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (15.30-18.30) 19505การเตรยีมความพรอ้มสหกจิศึกษา5043803 A 1(0-100) อ. ดร.ดาํรงศกัดิ์

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวชฎาพร พงษผ์ึ้ง )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร. นสพ.มหศิร ประภาสะโนบล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14

 9

*

*

23 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594261003

นางสาวชฎาพร พงษผ้ึ์ง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594261004

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชมพูนุท ทองคาํ

โปรแกรมวิชา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-61/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 932ทกัษะชวีติเพือ่ความงอกงามส่วนบคุคล1050102 A 3(3-0-6) อ.วชิชญา 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 B 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2341สุนทรยีภาพทางดนตรี2060101 A 3(3-0-6) อ.กมลาลกัษณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-14.30) 7112, พฤ. (12.30-15.30) 715ชวีเคมพีื้นฐาน4022501 A 3(2-3-4) จ่าเอกกฤษณะ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) ศว.415, ศ. (12.30-15.30)จลุชวีวทิยา4032201 A 3(2-3-4) อ.สุพติา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 7111, อ. (14.30-16.30)สถติวิเิคราะห ์14052101 E 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (15.30-18.30) 19505การเตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพี5041801 A 1(0-90) อ. ดร.วนิดา

อ. (08.30-12.30) หอ้งสมดุคณะการผลติสตัวปี์ก5042101 B 3(2-2-5) อ.สาํรวย, อ.ทวริตัน์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวชมพนุูท ทองคาํ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร. นสพ.มหศิร ประภาสะโนบล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

13

 9

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594261004

นางสาวชมพูนุท ทองคาํ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594261007

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐกาญณ์ แทนคณุ

โปรแกรมวิชา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-61/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 932ทกัษะชวีติเพือ่ความงอกงามส่วนบคุคล1050102 A 3(3-0-6) อ.วชิชญา 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 B 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2341สุนทรยีภาพทางดนตรี2060101 A 3(3-0-6) อ.กมลาลกัษณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-14.30) 7112, พฤ. (12.30-15.30) 715ชวีเคมพีื้นฐาน4022501 A 3(2-3-4) จ่าเอกกฤษณะ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) ศว.415, ศ. (12.30-15.30)จลุชวีวทิยา4032201 A 3(2-3-4) อ.สุพติา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 7111, อ. (14.30-16.30)สถติวิเิคราะห ์14052101 E 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (15.30-18.30) 19505การเตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพี5041801 A 1(0-90) อ. ดร.วนิดา

อ. (08.30-12.30) หอ้งสมดุคณะการผลติสตัวปี์ก5042101 B 3(2-2-5) อ.สาํรวย, อ.ทวริตัน์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (15.30-18.30) 19505การเตรยีมความพรอ้มสหกจิศึกษา5043803 A 1(0-100) อ. ดร.ดาํรงศกัดิ์

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวณฐักาญณ ์แทนคุณ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร. นสพ.มหศิร ประภาสะโนบล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14

 9

*

*

23 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594261007

นางสาวณัฐกาญณ์ แทนคณุ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594261009

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวบณุยวรี ์ด่อนศรี

โปรแกรมวิชา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-61/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 932ทกัษะชวีติเพือ่ความงอกงามส่วนบคุคล1050102 A 3(3-0-6) อ.วชิชญา 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 B 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2341สุนทรยีภาพทางดนตรี2060101 A 3(3-0-6) อ.กมลาลกัษณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-14.30) 7112, พฤ. (12.30-15.30) 715ชวีเคมพีื้นฐาน4022501 A 3(2-3-4) จ่าเอกกฤษณะ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) ศว.415, ศ. (12.30-15.30)จลุชวีวทิยา4032201 A 3(2-3-4) อ.สุพติา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 7111, อ. (14.30-16.30)สถติวิเิคราะห ์14052101 E 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (15.30-18.30) 19505การเตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพี5041801 A 1(0-90) อ. ดร.วนิดา

อ. (08.30-12.30) หอ้งสมดุคณะการผลติสตัวปี์ก5042101 B 3(2-2-5) อ.สาํรวย, อ.ทวริตัน์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (15.30-18.30) 19505การเตรยีมความพรอ้มสหกจิศึกษา5043803 A 1(0-100) อ. ดร.ดาํรงศกัดิ์

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวบณุยวรี ์ด่อนศร ี)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร. นสพ.มหศิร ประภาสะโนบล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14

 9

*

*

23 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594261009

นางสาวบณุยวีร ์ด่อนศรี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594261010

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปิยนุช อนิทรส์มมตุิ

โปรแกรมวิชา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-61/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 932ทกัษะชวีติเพือ่ความงอกงามส่วนบคุคล1050102 A 3(3-0-6) อ.วชิชญา 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 B 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2341สุนทรยีภาพทางดนตรี2060101 A 3(3-0-6) อ.กมลาลกัษณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-14.30) 7112, พฤ. (12.30-15.30) 715ชวีเคมพีื้นฐาน4022501 A 3(2-3-4) จ่าเอกกฤษณะ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) ศว.415, ศ. (12.30-15.30)จลุชวีวทิยา4032201 A 3(2-3-4) อ.สุพติา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 7111, อ. (14.30-16.30)สถติวิเิคราะห ์14052101 E 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (15.30-18.30) 19505การเตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพี5041801 A 1(0-90) อ. ดร.วนิดา

อ. (08.30-12.30) หอ้งสมดุคณะการผลติสตัวปี์ก5042101 B 3(2-2-5) อ.สาํรวย, อ.ทวริตัน์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (15.30-18.30) 19505การเตรยีมความพรอ้มสหกจิศึกษา5043803 A 1(0-100) อ. ดร.ดาํรงศกัดิ์

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวปิยนุช อนิทรส์มมตุ ิ)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร. นสพ.มหศิร ประภาสะโนบล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14

 9

*

*

23 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594261010

นางสาวปิยนุช อนิทรส์มมตุิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594261011

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวผกากาญ รกัอู่

โปรแกรมวิชา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-61/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 932ทกัษะชวีติเพือ่ความงอกงามส่วนบคุคล1050102 A 3(3-0-6) อ.วชิชญา 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 B 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2341สุนทรยีภาพทางดนตรี2060101 A 3(3-0-6) อ.กมลาลกัษณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-14.30) 7112, พฤ. (12.30-15.30) 715ชวีเคมพีื้นฐาน4022501 A 3(2-3-4) จ่าเอกกฤษณะ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) ศว.415, ศ. (12.30-15.30)จลุชวีวทิยา4032201 A 3(2-3-4) อ.สุพติา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 7111, อ. (14.30-16.30)สถติวิเิคราะห ์14052101 E 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (15.30-18.30) 19505การเตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพี5041801 A 1(0-90) อ. ดร.วนิดา

อ. (08.30-12.30) หอ้งสมดุคณะการผลติสตัวปี์ก5042101 B 3(2-2-5) อ.สาํรวย, อ.ทวริตัน์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (15.30-18.30) 19505การเตรยีมความพรอ้มสหกจิศึกษา5043803 A 1(0-100) อ. ดร.ดาํรงศกัดิ์

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวผกากาญ รกัอู่ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร. นสพ.มหศิร ประภาสะโนบล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14

 9

*

*

23 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594261011

นางสาวผกากาญ รกัอู่

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594261012

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมณีนุช พนัธห์ริ่ง

โปรแกรมวิชา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-61/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 932ทกัษะชวีติเพือ่ความงอกงามส่วนบคุคล1050102 A 3(3-0-6) อ.วชิชญา 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 B 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2341สุนทรยีภาพทางดนตรี2060101 A 3(3-0-6) อ.กมลาลกัษณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-14.30) 7112, พฤ. (12.30-15.30) 715ชวีเคมพีื้นฐาน4022501 A 3(2-3-4) จ่าเอกกฤษณะ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) ศว.415, ศ. (12.30-15.30)จลุชวีวทิยา4032201 A 3(2-3-4) อ.สุพติา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 7111, อ. (14.30-16.30)สถติวิเิคราะห ์14052101 E 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (15.30-18.30) 19505การเตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพี5041801 A 1(0-90) อ. ดร.วนิดา

อ. (08.30-12.30) หอ้งสมดุคณะการผลติสตัวปี์ก5042101 B 3(2-2-5) อ.สาํรวย, อ.ทวริตัน์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (15.30-18.30) 19505การเตรยีมความพรอ้มสหกจิศึกษา5043803 A 1(0-100) อ. ดร.ดาํรงศกัดิ์

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวมณีนุช พนัธห์ริ่ง )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร. นสพ.มหศิร ประภาสะโนบล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14

 9

*

*

23 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594261012

นางสาวมณีนุช พนัธห์ริ่ง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594261013

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรุง่นภา พูลพพิศิ

โปรแกรมวิชา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-61/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 932ทกัษะชวีติเพือ่ความงอกงามส่วนบคุคล1050102 A 3(3-0-6) อ.วชิชญา 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 B 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2341สุนทรยีภาพทางดนตรี2060101 A 3(3-0-6) อ.กมลาลกัษณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-14.30) 7112, พฤ. (12.30-15.30) 715ชวีเคมพีื้นฐาน4022501 A 3(2-3-4) จ่าเอกกฤษณะ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) ศว.415, ศ. (12.30-15.30)จลุชวีวทิยา4032201 A 3(2-3-4) อ.สุพติา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 7111, อ. (14.30-16.30)สถติวิเิคราะห ์14052101 E 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (15.30-18.30) 19505การเตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพี5041801 A 1(0-90) อ. ดร.วนิดา

อ. (08.30-12.30) หอ้งสมดุคณะการผลติสตัวปี์ก5042101 B 3(2-2-5) อ.สาํรวย, อ.ทวริตัน์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (15.30-18.30) 19505การเตรยีมความพรอ้มสหกจิศึกษา5043803 A 1(0-100) อ. ดร.ดาํรงศกัดิ์

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวรุ่งนภา พลูพพิศิ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร. นสพ.มหศิร ประภาสะโนบล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14

 9

*

*

23 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594261013

นางสาวรุ่งนภา พูลพพิศิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594261014

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววารนิทร ์ใกลชิ้ด

โปรแกรมวิชา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-61/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 932ทกัษะชวีติเพือ่ความงอกงามส่วนบคุคล1050102 A 3(3-0-6) อ.วชิชญา 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 B 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2341สุนทรยีภาพทางดนตรี2060101 A 3(3-0-6) อ.กมลาลกัษณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-14.30) 7112, พฤ. (12.30-15.30) 715ชวีเคมพีื้นฐาน4022501 A 3(2-3-4) จ่าเอกกฤษณะ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) ศว.415, ศ. (12.30-15.30)จลุชวีวทิยา4032201 A 3(2-3-4) อ.สุพติา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 7111, อ. (14.30-16.30)สถติวิเิคราะห ์14052101 E 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (15.30-18.30) 19505การเตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพี5041801 A 1(0-90) อ. ดร.วนิดา

อ. (08.30-12.30) หอ้งสมดุคณะการผลติสตัวปี์ก5042101 B 3(2-2-5) อ.สาํรวย, อ.ทวริตัน์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาววารนิทร ์ใกลช้ดิ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร. นสพ.มหศิร ประภาสะโนบล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

13

 9

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594261014

นางสาววารนิทร ์ใกลชิ้ด

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594261016

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรลิกัษณ์ ขาวมรดก

โปรแกรมวิชา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-61/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 932ทกัษะชวีติเพือ่ความงอกงามส่วนบคุคล1050102 A 3(3-0-6) อ.วชิชญา 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 B 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2341สุนทรยีภาพทางดนตรี2060101 A 3(3-0-6) อ.กมลาลกัษณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-14.30) 7112, พฤ. (12.30-15.30) 715ชวีเคมพีื้นฐาน4022501 A 3(2-3-4) จ่าเอกกฤษณะ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) ศว.415, ศ. (12.30-15.30)จลุชวีวทิยา4032201 A 3(2-3-4) อ.สุพติา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 7111, อ. (14.30-16.30)สถติวิเิคราะห ์14052101 E 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (15.30-18.30) 19505การเตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพี5041801 A 1(0-90) อ. ดร.วนิดา

อ. (08.30-12.30) หอ้งสมดุคณะการผลติสตัวปี์ก5042101 B 3(2-2-5) อ.สาํรวย, อ.ทวริตัน์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (15.30-18.30) 19505การเตรยีมความพรอ้มสหกจิศึกษา5043803 A 1(0-100) อ. ดร.ดาํรงศกัดิ์

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวศิรลิกัษณ ์ขาวมรดก )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร. นสพ.มหศิร ประภาสะโนบล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14

 9

*

*

23 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594261016

นางสาวศิรลิกัษณ์ ขาวมรดก

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594261017

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสาลนีิ น่ิมเขียน

โปรแกรมวิชา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-61/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 932ทกัษะชวีติเพือ่ความงอกงามส่วนบคุคล1050102 A 3(3-0-6) อ.วชิชญา 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 B 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2341สุนทรยีภาพทางดนตรี2060101 A 3(3-0-6) อ.กมลาลกัษณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-14.30) 7112, พฤ. (12.30-15.30) 715ชวีเคมพีื้นฐาน4022501 A 3(2-3-4) จ่าเอกกฤษณะ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) ศว.415, ศ. (12.30-15.30)จลุชวีวทิยา4032201 A 3(2-3-4) อ.สุพติา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 7111, อ. (14.30-16.30)สถติวิเิคราะห ์14052101 E 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (15.30-18.30) 19505การเตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพี5041801 A 1(0-90) อ. ดร.วนิดา

อ. (08.30-12.30) หอ้งสมดุคณะการผลติสตัวปี์ก5042101 B 3(2-2-5) อ.สาํรวย, อ.ทวริตัน์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (15.30-18.30) 19505การเตรยีมความพรอ้มสหกจิศึกษา5043803 A 1(0-100) อ. ดร.ดาํรงศกัดิ์

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสาลนีิ น่ิมเขยีน )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร. นสพ.มหศิร ประภาสะโนบล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14

 9

*

*

23 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594261017

นางสาวสาลนีิ น่ิมเขียน

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594261018

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรพร ทองศิริ

โปรแกรมวิชา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-61/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 932ทกัษะชวีติเพือ่ความงอกงามส่วนบคุคล1050102 A 3(3-0-6) อ.วชิชญา 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 B 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2341สุนทรยีภาพทางดนตรี2060101 A 3(3-0-6) อ.กมลาลกัษณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-14.30) 7112, พฤ. (12.30-15.30) 715ชวีเคมพีื้นฐาน4022501 A 3(2-3-4) จ่าเอกกฤษณะ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) ศว.415, ศ. (12.30-15.30)จลุชวีวทิยา4032201 A 3(2-3-4) อ.สุพติา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 7111, อ. (14.30-16.30)สถติวิเิคราะห ์14052101 E 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (15.30-18.30) 19505การเตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพี5041801 A 1(0-90) อ. ดร.วนิดา

อ. (08.30-12.30) หอ้งสมดุคณะการผลติสตัวปี์ก5042101 B 3(2-2-5) อ.สาํรวย, อ.ทวริตัน์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอรพร ทองศิร ิ)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร. นสพ.มหศิร ประภาสะโนบล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

13

 9

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594261018

นางสาวอรพร ทองศิริ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594261019

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอนิทริา นุ่มนอ้ย

โปรแกรมวิชา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-61/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 932ทกัษะชวีติเพือ่ความงอกงามส่วนบคุคล1050102 A 3(3-0-6) อ.วชิชญา 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 B 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2341สุนทรยีภาพทางดนตรี2060101 A 3(3-0-6) อ.กมลาลกัษณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-14.30) 7112, พฤ. (12.30-15.30) 715ชวีเคมพีื้นฐาน4022501 A 3(2-3-4) จ่าเอกกฤษณะ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) ศว.415, ศ. (12.30-15.30)จลุชวีวทิยา4032201 A 3(2-3-4) อ.สุพติา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 7111, อ. (14.30-16.30)สถติวิเิคราะห ์14052101 E 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (15.30-18.30) 19505การเตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพี5041801 A 1(0-90) อ. ดร.วนิดา

อ. (08.30-12.30) หอ้งสมดุคณะการผลติสตัวปี์ก5042101 B 3(2-2-5) อ.สาํรวย, อ.ทวริตัน์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (15.30-18.30) 19505การเตรยีมความพรอ้มสหกจิศึกษา5043803 A 1(0-100) อ. ดร.ดาํรงศกัดิ์

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอนิทริา นุ่มนอ้ย )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร. นสพ.มหศิร ประภาสะโนบล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14

 9

*

*

23 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594261019

นางสาวอนิทริา นุ่มนอ้ย

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594261020

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายเกษม ชุ่มชมชยั

โปรแกรมวิชา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-61/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 932ทกัษะชวีติเพือ่ความงอกงามส่วนบคุคล1050102 A 3(3-0-6) อ.วชิชญา 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 B 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2341สุนทรยีภาพทางดนตรี2060101 A 3(3-0-6) อ.กมลาลกัษณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-14.30) 7112, พฤ. (12.30-15.30) 715ชวีเคมพีื้นฐาน4022501 A 3(2-3-4) จ่าเอกกฤษณะ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) ศว.415, ศ. (12.30-15.30)จลุชวีวทิยา4032201 A 3(2-3-4) อ.สุพติา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 7111, อ. (14.30-16.30)สถติวิเิคราะห ์14052101 E 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (15.30-18.30) 19505การเตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพี5041801 A 1(0-90) อ. ดร.วนิดา

อ. (08.30-12.30) หอ้งสมดุคณะการผลติสตัวปี์ก5042101 B 3(2-2-5) อ.สาํรวย, อ.ทวริตัน์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายเกษม ชุ่มชมชยั )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร. นสพ.มหศิร ประภาสะโนบล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

13

 9

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594261020

นายเกษม ชุ่มชมชยั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594261024

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายชยับูรณ์ วงคอ์ารยี ์

โปรแกรมวิชา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-61/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 932ทกัษะชวีติเพือ่ความงอกงามส่วนบคุคล1050102 A 3(3-0-6) อ.วชิชญา 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 B 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2341สุนทรยีภาพทางดนตรี2060101 A 3(3-0-6) อ.กมลาลกัษณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-14.30) 7112, พฤ. (12.30-15.30) 715ชวีเคมพีื้นฐาน4022501 A 3(2-3-4) จ่าเอกกฤษณะ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) ศว.415, ศ. (12.30-15.30)จลุชวีวทิยา4032201 A 3(2-3-4) อ.สุพติา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 7111, อ. (14.30-16.30)สถติวิเิคราะห ์14052101 E 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (15.30-18.30) 19505การเตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพี5041801 A 1(0-90) อ. ดร.วนิดา

อ. (08.30-12.30) หอ้งสมดุคณะการผลติสตัวปี์ก5042101 B 3(2-2-5) อ.สาํรวย, อ.ทวริตัน์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (15.30-18.30) 19505การเตรยีมความพรอ้มสหกจิศึกษา5043803 A 1(0-100) อ. ดร.ดาํรงศกัดิ์

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายชยับูรณ ์วงคอ์ารยี ์)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร. นสพ.มหศิร ประภาสะโนบล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14

 9

*

*

23 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594261024

นายชยับูรณ์ วงคอ์ารยี ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594261025

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายชยัวตัร บญุเหนิ

โปรแกรมวิชา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-61/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 932ทกัษะชวีติเพือ่ความงอกงามส่วนบคุคล1050102 A 3(3-0-6) อ.วชิชญา 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 B 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2341สุนทรยีภาพทางดนตรี2060101 A 3(3-0-6) อ.กมลาลกัษณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-14.30) 7112, พฤ. (12.30-15.30) 715ชวีเคมพีื้นฐาน4022501 A 3(2-3-4) จ่าเอกกฤษณะ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) ศว.415, ศ. (12.30-15.30)จลุชวีวทิยา4032201 A 3(2-3-4) อ.สุพติา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 7111, อ. (14.30-16.30)สถติวิเิคราะห ์14052101 E 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (15.30-18.30) 19505การเตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพี5041801 A 1(0-90) อ. ดร.วนิดา

อ. (08.30-12.30) หอ้งสมดุคณะการผลติสตัวปี์ก5042101 B 3(2-2-5) อ.สาํรวย, อ.ทวริตัน์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายชยัวตัร บญุเหนิ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร. นสพ.มหศิร ประภาสะโนบล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

13

 9

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594261025

นายชยัวตัร บญุเหนิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594261028

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายธนกร สขุสาํราญ

โปรแกรมวิชา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-61/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 932ทกัษะชวีติเพือ่ความงอกงามส่วนบคุคล1050102 A 3(3-0-6) อ.วชิชญา 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 B 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2341สุนทรยีภาพทางดนตรี2060101 A 3(3-0-6) อ.กมลาลกัษณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-14.30) 7112, พฤ. (12.30-15.30) 715ชวีเคมพีื้นฐาน4022501 A 3(2-3-4) จ่าเอกกฤษณะ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) ศว.415, ศ. (12.30-15.30)จลุชวีวทิยา4032201 A 3(2-3-4) อ.สุพติา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 7111, อ. (14.30-16.30)สถติวิเิคราะห ์14052101 E 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (15.30-18.30) 19505การเตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพี5041801 A 1(0-90) อ. ดร.วนิดา

อ. (08.30-12.30) หอ้งสมดุคณะการผลติสตัวปี์ก5042101 B 3(2-2-5) อ.สาํรวย, อ.ทวริตัน์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายธนกร สุขสาํราญ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร. นสพ.มหศิร ประภาสะโนบล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

13

 9

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594261028

นายธนกร สขุสาํราญ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594261029

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายธนากร เดชเพชร

โปรแกรมวิชา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-61/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 932ทกัษะชวีติเพือ่ความงอกงามส่วนบคุคล1050102 A 3(3-0-6) อ.วชิชญา 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 B 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2341สุนทรยีภาพทางดนตรี2060101 A 3(3-0-6) อ.กมลาลกัษณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-14.30) 7112, พฤ. (12.30-15.30) 715ชวีเคมพีื้นฐาน4022501 A 3(2-3-4) จ่าเอกกฤษณะ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) ศว.415, ศ. (12.30-15.30)จลุชวีวทิยา4032201 A 3(2-3-4) อ.สุพติา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 7111, อ. (14.30-16.30)สถติวิเิคราะห ์14052101 E 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (15.30-18.30) 19505การเตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพี5041801 A 1(0-90) อ. ดร.วนิดา

อ. (08.30-12.30) หอ้งสมดุคณะการผลติสตัวปี์ก5042101 B 3(2-2-5) อ.สาํรวย, อ.ทวริตัน์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายธนากร เดชเพชร )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร. นสพ.มหศิร ประภาสะโนบล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

13

 9

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594261029

นายธนากร เดชเพชร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594261032

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายนิตพิงษ ์สถติยส์ร

โปรแกรมวิชา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-61/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 932ทกัษะชวีติเพือ่ความงอกงามส่วนบคุคล1050102 A 3(3-0-6) อ.วชิชญา 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 B 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2341สุนทรยีภาพทางดนตรี2060101 A 3(3-0-6) อ.กมลาลกัษณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-14.30) 7112, พฤ. (12.30-15.30) 715ชวีเคมพีื้นฐาน4022501 A 3(2-3-4) จ่าเอกกฤษณะ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) ศว.415, ศ. (12.30-15.30)จลุชวีวทิยา4032201 A 3(2-3-4) อ.สุพติา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 7111, อ. (14.30-16.30)สถติวิเิคราะห ์14052101 E 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (15.30-18.30) 19505การเตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพี5041801 A 1(0-90) อ. ดร.วนิดา

อ. (08.30-12.30) หอ้งสมดุคณะการผลติสตัวปี์ก5042101 B 3(2-2-5) อ.สาํรวย, อ.ทวริตัน์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (15.30-18.30) 19505การเตรยีมความพรอ้มสหกจิศึกษา5043803 A 1(0-100) อ. ดร.ดาํรงศกัดิ์

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายนิตพิงษ ์สถติยส์ร )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร. นสพ.มหศิร ประภาสะโนบล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14

 9

*

*

23 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594261032

นายนิตพิงษ ์สถติยส์ร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594261033

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายปกรณ์ ชงับวั

โปรแกรมวิชา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-61/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 932ทกัษะชวีติเพือ่ความงอกงามส่วนบคุคล1050102 A 3(3-0-6) อ.วชิชญา 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 B 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2341สุนทรยีภาพทางดนตรี2060101 A 3(3-0-6) อ.กมลาลกัษณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-14.30) 7112, พฤ. (12.30-15.30) 715ชวีเคมพีื้นฐาน4022501 A 3(2-3-4) จ่าเอกกฤษณะ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) ศว.415, ศ. (12.30-15.30)จลุชวีวทิยา4032201 A 3(2-3-4) อ.สุพติา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 7111, อ. (14.30-16.30)สถติวิเิคราะห ์14052101 E 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (15.30-18.30) 19505การเตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพี5041801 A 1(0-90) อ. ดร.วนิดา

อ. (08.30-12.30) หอ้งสมดุคณะการผลติสตัวปี์ก5042101 B 3(2-2-5) อ.สาํรวย, อ.ทวริตัน์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (15.30-18.30) 19505การเตรยีมความพรอ้มสหกจิศึกษา5043803 A 1(0-100) อ. ดร.ดาํรงศกัดิ์

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายปกรณ ์ชงับวั )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร. นสพ.มหศิร ประภาสะโนบล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14

 9

*

*

23 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594261033

นายปกรณ์ ชงับวั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594261035

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายพนัชนะ ทองคลา้ย

โปรแกรมวิชา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-61/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 932ทกัษะชวีติเพือ่ความงอกงามส่วนบคุคล1050102 A 3(3-0-6) อ.วชิชญา 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 B 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2341สุนทรยีภาพทางดนตรี2060101 A 3(3-0-6) อ.กมลาลกัษณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-14.30) 7112, พฤ. (12.30-15.30) 715ชวีเคมพีื้นฐาน4022501 A 3(2-3-4) จ่าเอกกฤษณะ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) ศว.415, ศ. (12.30-15.30)จลุชวีวทิยา4032201 A 3(2-3-4) อ.สุพติา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 7111, อ. (14.30-16.30)สถติวิเิคราะห ์14052101 E 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (15.30-18.30) 19505การเตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพี5041801 A 1(0-90) อ. ดร.วนิดา

อ. (08.30-12.30) หอ้งสมดุคณะการผลติสตัวปี์ก5042101 B 3(2-2-5) อ.สาํรวย, อ.ทวริตัน์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (15.30-18.30) 19505การเตรยีมความพรอ้มสหกจิศึกษา5043803 A 1(0-100) อ. ดร.ดาํรงศกัดิ์

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายพนัชนะ ทองคลา้ย )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร. นสพ.มหศิร ประภาสะโนบล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14

 9

*

*

23 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594261035

นายพนัชนะ ทองคลา้ย

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594261036

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายภราดล คุม้ครอง

โปรแกรมวิชา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-61/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 932ทกัษะชวีติเพือ่ความงอกงามส่วนบคุคล1050102 A 3(3-0-6) อ.วชิชญา 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 B 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2341สุนทรยีภาพทางดนตรี2060101 A 3(3-0-6) อ.กมลาลกัษณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-14.30) 7112, พฤ. (12.30-15.30) 715ชวีเคมพีื้นฐาน4022501 A 3(2-3-4) จ่าเอกกฤษณะ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) ศว.415, ศ. (12.30-15.30)จลุชวีวทิยา4032201 A 3(2-3-4) อ.สุพติา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 7111, อ. (14.30-16.30)สถติวิเิคราะห ์14052101 E 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (15.30-18.30) 19505การเตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพี5041801 A 1(0-90) อ. ดร.วนิดา

อ. (08.30-12.30) หอ้งสมดุคณะการผลติสตัวปี์ก5042101 B 3(2-2-5) อ.สาํรวย, อ.ทวริตัน์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายภราดล คุม้ครอง )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร. นสพ.มหศิร ประภาสะโนบล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

13

 9

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594261036

นายภราดล คุม้ครอง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594261037

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายภาณุมาศ ฉิมเช้ือ

โปรแกรมวิชา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-61/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 932ทกัษะชวีติเพือ่ความงอกงามส่วนบคุคล1050102 A 3(3-0-6) อ.วชิชญา 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 B 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2341สุนทรยีภาพทางดนตรี2060101 A 3(3-0-6) อ.กมลาลกัษณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-14.30) 7112, พฤ. (12.30-15.30) 715ชวีเคมพีื้นฐาน4022501 A 3(2-3-4) จ่าเอกกฤษณะ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) ศว.415, ศ. (12.30-15.30)จลุชวีวทิยา4032201 A 3(2-3-4) อ.สุพติา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 7111, อ. (14.30-16.30)สถติวิเิคราะห ์14052101 E 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (15.30-18.30) 19505การเตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพี5041801 A 1(0-90) อ. ดร.วนิดา

อ. (08.30-12.30) หอ้งสมดุคณะการผลติสตัวปี์ก5042101 B 3(2-2-5) อ.สาํรวย, อ.ทวริตัน์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (15.30-18.30) 19505การเตรยีมความพรอ้มสหกจิศึกษา5043803 A 1(0-100) อ. ดร.ดาํรงศกัดิ์

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายภาณุมาศ ฉิมเชื้อ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร. นสพ.มหศิร ประภาสะโนบล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14

 9

*

*

23 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594261037

นายภาณุมาศ ฉิมเช้ือ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594261038

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายภานุวฒัน ์บญุโพธิ์

โปรแกรมวิชา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-61/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 932ทกัษะชวีติเพือ่ความงอกงามส่วนบคุคล1050102 A 3(3-0-6) อ.วชิชญา 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 B 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2341สุนทรยีภาพทางดนตรี2060101 A 3(3-0-6) อ.กมลาลกัษณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-14.30) 7112, พฤ. (12.30-15.30) 715ชวีเคมพีื้นฐาน4022501 A 3(2-3-4) จ่าเอกกฤษณะ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) ศว.415, ศ. (12.30-15.30)จลุชวีวทิยา4032201 A 3(2-3-4) อ.สุพติา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 7111, อ. (14.30-16.30)สถติวิเิคราะห ์14052101 E 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (15.30-18.30) 19505การเตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพี5041801 A 1(0-90) อ. ดร.วนิดา

อ. (08.30-12.30) หอ้งสมดุคณะการผลติสตัวปี์ก5042101 B 3(2-2-5) อ.สาํรวย, อ.ทวริตัน์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (15.30-18.30) 19505การเตรยีมความพรอ้มสหกจิศึกษา5043803 A 1(0-100) อ. ดร.ดาํรงศกัดิ์

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายภานุวฒัน ์บญุโพธิ์ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร. นสพ.มหศิร ประภาสะโนบล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14

 9

*

*

23 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594261038

นายภานุวฒัน์ บญุโพธิ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594261039

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายภรูทิตั เขียวชอุม่

โปรแกรมวิชา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-61/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 932ทกัษะชวีติเพือ่ความงอกงามส่วนบคุคล1050102 A 3(3-0-6) อ.วชิชญา 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 B 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2341สุนทรยีภาพทางดนตรี2060101 A 3(3-0-6) อ.กมลาลกัษณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-14.30) 7112, พฤ. (12.30-15.30) 715ชวีเคมพีื้นฐาน4022501 A 3(2-3-4) จ่าเอกกฤษณะ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) ศว.415, ศ. (12.30-15.30)จลุชวีวทิยา4032201 A 3(2-3-4) อ.สุพติา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 7111, อ. (14.30-16.30)สถติวิเิคราะห ์14052101 E 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (15.30-18.30) 19505การเตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพี5041801 A 1(0-90) อ. ดร.วนิดา

อ. (08.30-12.30) หอ้งสมดุคณะการผลติสตัวปี์ก5042101 B 3(2-2-5) อ.สาํรวย, อ.ทวริตัน์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (15.30-18.30) 19505การเตรยีมความพรอ้มสหกจิศึกษา5043803 A 1(0-100) อ. ดร.ดาํรงศกัดิ์

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายภรูทิตั เขยีวชอุ่ม )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร. นสพ.มหศิร ประภาสะโนบล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14

 9

*

*

23 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594261039

นายภรูทิตั เขียวชอุม่

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594261040

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายมนตส์ทิธิ์ ช่ืนกมล

โปรแกรมวิชา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-61/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 932ทกัษะชวีติเพือ่ความงอกงามส่วนบคุคล1050102 A 3(3-0-6) อ.วชิชญา 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 B 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2341สุนทรยีภาพทางดนตรี2060101 A 3(3-0-6) อ.กมลาลกัษณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-14.30) 7112, พฤ. (12.30-15.30) 715ชวีเคมพีื้นฐาน4022501 A 3(2-3-4) จ่าเอกกฤษณะ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) ศว.415, ศ. (12.30-15.30)จลุชวีวทิยา4032201 A 3(2-3-4) อ.สุพติา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 7111, อ. (14.30-16.30)สถติวิเิคราะห ์14052101 E 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (15.30-18.30) 19505การเตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพี5041801 A 1(0-90) อ. ดร.วนิดา

อ. (08.30-12.30) หอ้งสมดุคณะการผลติสตัวปี์ก5042101 B 3(2-2-5) อ.สาํรวย, อ.ทวริตัน์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (15.30-18.30) 19505การเตรยีมความพรอ้มสหกจิศึกษา5043803 A 1(0-100) อ. ดร.ดาํรงศกัดิ์

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายมนตส์ทิธิ์ ชื่นกมล )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร. นสพ.มหศิร ประภาสะโนบล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14

 9

*

*

23 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594261040

นายมนตส์ทิธิ์ ช่ืนกมล

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594261041

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายรฐัไชยา กลา้หาญ

โปรแกรมวิชา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-61/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 932ทกัษะชวีติเพือ่ความงอกงามส่วนบคุคล1050102 A 3(3-0-6) อ.วชิชญา 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 B 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2341สุนทรยีภาพทางดนตรี2060101 A 3(3-0-6) อ.กมลาลกัษณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-14.30) 7112, พฤ. (12.30-15.30) 715ชวีเคมพีื้นฐาน4022501 A 3(2-3-4) จ่าเอกกฤษณะ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) ศว.415, ศ. (12.30-15.30)จลุชวีวทิยา4032201 A 3(2-3-4) อ.สุพติา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 7111, อ. (14.30-16.30)สถติวิเิคราะห ์14052101 E 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (15.30-18.30) 19505การเตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพี5041801 A 1(0-90) อ. ดร.วนิดา

อ. (08.30-12.30) หอ้งสมดุคณะการผลติสตัวปี์ก5042101 B 3(2-2-5) อ.สาํรวย, อ.ทวริตัน์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายรฐัไชยา กลา้หาญ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร. นสพ.มหศิร ประภาสะโนบล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

13

 9

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594261041

นายรฐัไชยา กลา้หาญ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594261045

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายศรายทุธ เมืองถาวร

โปรแกรมวิชา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-61/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 932ทกัษะชวีติเพือ่ความงอกงามส่วนบคุคล1050102 A 3(3-0-6) อ.วชิชญา 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 B 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2341สุนทรยีภาพทางดนตรี2060101 A 3(3-0-6) อ.กมลาลกัษณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-14.30) 7112, พฤ. (12.30-15.30) 715ชวีเคมพีื้นฐาน4022501 A 3(2-3-4) จ่าเอกกฤษณะ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) ศว.415, ศ. (12.30-15.30)จลุชวีวทิยา4032201 A 3(2-3-4) อ.สุพติา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 7111, อ. (14.30-16.30)สถติวิเิคราะห ์14052101 E 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (15.30-18.30) 19505การเตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพี5041801 A 1(0-90) อ. ดร.วนิดา

อ. (08.30-12.30) หอ้งสมดุคณะการผลติสตัวปี์ก5042101 B 3(2-2-5) อ.สาํรวย, อ.ทวริตัน์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (15.30-18.30) 19505การเตรยีมความพรอ้มสหกจิศึกษา5043803 A 1(0-100) อ. ดร.ดาํรงศกัดิ์

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายศรายุทธ เมอืงถาวร )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร. นสพ.มหศิร ประภาสะโนบล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14

 9

*

*

23 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594261045

นายศรายทุธ เมืองถาวร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594261048

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายศภุชยั เจรญิโกวทิ

โปรแกรมวิชา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-61/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 932ทกัษะชวีติเพือ่ความงอกงามส่วนบคุคล1050102 A 3(3-0-6) อ.วชิชญา 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 B 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2341สุนทรยีภาพทางดนตรี2060101 A 3(3-0-6) อ.กมลาลกัษณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-14.30) 7112, พฤ. (12.30-15.30) 715ชวีเคมพีื้นฐาน4022501 A 3(2-3-4) จ่าเอกกฤษณะ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) ศว.415, ศ. (12.30-15.30)จลุชวีวทิยา4032201 A 3(2-3-4) อ.สุพติา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 7111, อ. (14.30-16.30)สถติวิเิคราะห ์14052101 E 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (15.30-18.30) 19505การเตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพี5041801 A 1(0-90) อ. ดร.วนิดา

อ. (08.30-12.30) หอ้งสมดุคณะการผลติสตัวปี์ก5042101 B 3(2-2-5) อ.สาํรวย, อ.ทวริตัน์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (15.30-18.30) 19505การเตรยีมความพรอ้มสหกจิศึกษา5043803 A 1(0-100) อ. ดร.ดาํรงศกัดิ์

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายศุภชยั เจรญิโกวทิ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร. นสพ.มหศิร ประภาสะโนบล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14

 9

*

*

23 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594261048

นายศภุชยั เจรญิโกวิท

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594261049

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายสรศกัด์ิ หวงัเจรญิ

โปรแกรมวิชา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-61/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 932ทกัษะชวีติเพือ่ความงอกงามส่วนบคุคล1050102 A 3(3-0-6) อ.วชิชญา 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 B 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2341สุนทรยีภาพทางดนตรี2060101 A 3(3-0-6) อ.กมลาลกัษณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-14.30) 7112, พฤ. (12.30-15.30) 715ชวีเคมพีื้นฐาน4022501 A 3(2-3-4) จ่าเอกกฤษณะ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) ศว.415, ศ. (12.30-15.30)จลุชวีวทิยา4032201 A 3(2-3-4) อ.สุพติา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 7111, อ. (14.30-16.30)สถติวิเิคราะห ์14052101 E 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (15.30-18.30) 19505การเตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพี5041801 A 1(0-90) อ. ดร.วนิดา

อ. (08.30-12.30) หอ้งสมดุคณะการผลติสตัวปี์ก5042101 B 3(2-2-5) อ.สาํรวย, อ.ทวริตัน์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายสรศกัดิ์ หวงัเจรญิ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร. นสพ.มหศิร ประภาสะโนบล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

13

 9

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594261049

นายสรศกัด์ิ หวงัเจรญิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594261051

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายลขิสทิธิ์ ถํ้าลอย

โปรแกรมวิชา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-61/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 932ทกัษะชวีติเพือ่ความงอกงามส่วนบคุคล1050102 A 3(3-0-6) อ.วชิชญา 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 B 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2341สุนทรยีภาพทางดนตรี2060101 A 3(3-0-6) อ.กมลาลกัษณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-14.30) 7112, พฤ. (12.30-15.30) 715ชวีเคมพีื้นฐาน4022501 A 3(2-3-4) จ่าเอกกฤษณะ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) ศว.415, ศ. (12.30-15.30)จลุชวีวทิยา4032201 A 3(2-3-4) อ.สุพติา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 7111, อ. (14.30-16.30)สถติวิเิคราะห ์14052101 E 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (15.30-18.30) 19505การเตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพี5041801 A 1(0-90) อ. ดร.วนิดา

อ. (08.30-12.30) หอ้งสมดุคณะการผลติสตัวปี์ก5042101 B 3(2-2-5) อ.สาํรวย, อ.ทวริตัน์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายลขิสทิธิ์ ถํา้ลอย )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร. นสพ.มหศิร ประภาสะโนบล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

13

 9

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594261051

นายลขิสทิธิ์ ถํ้าลอย

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594261052

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายอธิภทัร พรสริโิชตริตัน์

โปรแกรมวิชา สตัวศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-61/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 932ทกัษะชวีติเพือ่ความงอกงามส่วนบคุคล1050102 A 3(3-0-6) อ.วชิชญา 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 B 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2341สุนทรยีภาพทางดนตรี2060101 A 3(3-0-6) อ.กมลาลกัษณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-14.30) 7112, พฤ. (12.30-15.30) 715ชวีเคมพีื้นฐาน4022501 A 3(2-3-4) จ่าเอกกฤษณะ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) ศว.415, ศ. (12.30-15.30)จลุชวีวทิยา4032201 A 3(2-3-4) อ.สุพติา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 7111, อ. (14.30-16.30)สถติวิเิคราะห ์14052101 E 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (15.30-18.30) 19505การเตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพี5041801 A 1(0-90) อ. ดร.วนิดา

อ. (08.30-12.30) หอ้งสมดุคณะการผลติสตัวปี์ก5042101 B 3(2-2-5) อ.สาํรวย, อ.ทวริตัน์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายอธภิทัร พรสริโิชตริตัน ์)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร. นสพ.มหศิร ประภาสะโนบล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

13

 9

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594261052

นายอธิภทัร พรสริโิชตริตัน์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594271001

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรุณรตัน ์แมน้เมฆ

โปรแกรมวิชา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหารปรญิญาตร ี4 ปี

5942-71/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) SU-403ภาษาองักฤษเพือ่ทกัษะการเรยีน1550102 C 3(3-0-6) อ.ทศันพรรณ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1834การเป็นผูป้ระกอบการเบื้องตน้3560101 B 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 19504อาหารและโภชนาการ5072101 A 3(3-0-6) อ. ดร.กญัญา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) Lab นมจลุชวีวทิยาทางอาหาร5073201 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.จนิตนา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-14.30) 19504การแปรรูปอาหาร 25073303 A 3(2-3-4) ผศ. ดร.จนิตนา, 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 19504, ศ. (12.30-15.30) 19114ผศ. ดร.จนิตนา, 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 19504กฎหมายและสุขาภบิาลอาหาร5073501 A 3(3-0-6) ผศ.สุภทัรา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอรุณรตัน ์แมน้เมฆ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.กติตมิา ลลีะพงศว์ฒันา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

15

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594271001

นางสาวอรุณรตัน์ แมน้เมฆ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594271005

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธนาพร เสง็ทอง

โปรแกรมวิชา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหารปรญิญาตร ี4 ปี

5942-71/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) SU-403ภาษาองักฤษเพือ่ทกัษะการเรยีน1550102 C 3(3-0-6) อ.ทศันพรรณ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1834การเป็นผูป้ระกอบการเบื้องตน้3560101 B 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 19504อาหารและโภชนาการ5072101 A 3(3-0-6) อ. ดร.กญัญา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) Lab นมจลุชวีวทิยาทางอาหาร5073201 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.จนิตนา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-14.30) 19504การแปรรูปอาหาร 25073303 A 3(2-3-4) ผศ. ดร.จนิตนา, 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 19504, ศ. (12.30-15.30) 19114ผศ. ดร.จนิตนา, 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 19504กฎหมายและสุขาภบิาลอาหาร5073501 A 3(3-0-6) ผศ.สุภทัรา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวธนาพร เสง็ทอง )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.กติตมิา ลลีะพงศว์ฒันา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

15

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594271005

นางสาวธนาพร เสง็ทอง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594271006

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปทัมาพร ดวงลอ้มจนัทร ์

โปรแกรมวิชา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหารปรญิญาตร ี4 ปี

5942-71/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) SU-403ภาษาองักฤษเพือ่ทกัษะการเรยีน1550102 C 3(3-0-6) อ.ทศันพรรณ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1834การเป็นผูป้ระกอบการเบื้องตน้3560101 B 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 19504อาหารและโภชนาการ5072101 A 3(3-0-6) อ. ดร.กญัญา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) Lab นมจลุชวีวทิยาทางอาหาร5073201 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.จนิตนา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-14.30) 19504การแปรรูปอาหาร 25073303 A 3(2-3-4) ผศ. ดร.จนิตนา, 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 19504, ศ. (12.30-15.30) 19114ผศ. ดร.จนิตนา, 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 19504กฎหมายและสุขาภบิาลอาหาร5073501 A 3(3-0-6) ผศ.สุภทัรา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวปทัมาพร ดวงลอ้มจนัทร ์)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.กติตมิา ลลีะพงศว์ฒันา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

15

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594271006

นางสาวปทัมาพร ดวงลอ้มจนัทร ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594271007

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเมทณีิ สงัขมี์นอ้ย

โปรแกรมวิชา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหารปรญิญาตร ี4 ปี

5942-71/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) SU-403ภาษาองักฤษเพือ่ทกัษะการเรยีน1550102 C 3(3-0-6) อ.ทศันพรรณ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1834การเป็นผูป้ระกอบการเบื้องตน้3560101 B 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 19504อาหารและโภชนาการ5072101 A 3(3-0-6) อ. ดร.กญัญา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) Lab นมจลุชวีวทิยาทางอาหาร5073201 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.จนิตนา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-14.30) 19504การแปรรูปอาหาร 25073303 A 3(2-3-4) ผศ. ดร.จนิตนา, 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 19504, ศ. (12.30-15.30) 19114ผศ. ดร.จนิตนา, 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 19504กฎหมายและสุขาภบิาลอาหาร5073501 A 3(3-0-6) ผศ.สุภทัรา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวเมทณีิ สงัขม์นีอ้ย )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.กติตมิา ลลีะพงศว์ฒันา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

15

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594271007

นางสาวเมทณีิ สงัขมี์นอ้ย

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594271008

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายทนง อทุารไทร

โปรแกรมวิชา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหารปรญิญาตร ี4 ปี

5942-71/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) SU-403ภาษาองักฤษเพือ่ทกัษะการเรยีน1550102 C 3(3-0-6) อ.ทศันพรรณ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1834การเป็นผูป้ระกอบการเบื้องตน้3560101 B 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 19504อาหารและโภชนาการ5072101 A 3(3-0-6) อ. ดร.กญัญา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) Lab นมจลุชวีวทิยาทางอาหาร5073201 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.จนิตนา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-14.30) 19504การแปรรูปอาหาร 25073303 A 3(2-3-4) ผศ. ดร.จนิตนา, 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 19504, ศ. (12.30-15.30) 19114ผศ. ดร.จนิตนา, 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 19504กฎหมายและสุขาภบิาลอาหาร5073501 A 3(3-0-6) ผศ.สุภทัรา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายทนง อทุารไทร )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.กติตมิา ลลีะพงศว์ฒันา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

15

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594271008

นายทนง อทุารไทร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594271009

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายธีรนยั สขุนิรนัดร ์

โปรแกรมวิชา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหารปรญิญาตร ี4 ปี

5942-71/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) SU-403ภาษาองักฤษเพือ่ทกัษะการเรยีน1550102 C 3(3-0-6) อ.ทศันพรรณ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1834การเป็นผูป้ระกอบการเบื้องตน้3560101 B 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 19504อาหารและโภชนาการ5072101 A 3(3-0-6) อ. ดร.กญัญา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) Lab นมจลุชวีวทิยาทางอาหาร5073201 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.จนิตนา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-14.30) 19504การแปรรูปอาหาร 25073303 A 3(2-3-4) ผศ. ดร.จนิตนา, 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 19504, ศ. (12.30-15.30) 19114ผศ. ดร.จนิตนา, 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 19504กฎหมายและสุขาภบิาลอาหาร5073501 A 3(3-0-6) ผศ.สุภทัรา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายธรีนยั สุขนิรนัดร ์)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.กติตมิา ลลีะพงศว์ฒันา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

15

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594271009

นายธีรนยั สขุนิรนัดร ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594271010

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายอดิศร เสอืเพิ่มแกว้

โปรแกรมวิชา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหารปรญิญาตร ี4 ปี

5942-71/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) SU-403ภาษาองักฤษเพือ่ทกัษะการเรยีน1550102 C 3(3-0-6) อ.ทศันพรรณ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1834การเป็นผูป้ระกอบการเบื้องตน้3560101 B 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 19504อาหารและโภชนาการ5072101 A 3(3-0-6) อ. ดร.กญัญา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) Lab นมจลุชวีวทิยาทางอาหาร5073201 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.จนิตนา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-14.30) 19504การแปรรูปอาหาร 25073303 A 3(2-3-4) ผศ. ดร.จนิตนา, 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 19504, ศ. (12.30-15.30) 19114ผศ. ดร.จนิตนา, 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 19504กฎหมายและสุขาภบิาลอาหาร5073501 A 3(3-0-6) ผศ.สุภทัรา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายอดศิร เสอืเพิม่แกว้ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.กติตมิา ลลีะพงศว์ฒันา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

15

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594271010

นายอดิศร เสอืเพิ่มแกว้

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594271011

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชลธิชา ชดคลา้ย

โปรแกรมวิชา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหารปรญิญาตร ี4 ปี

5942-71/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) SU-403ภาษาองักฤษเพือ่ทกัษะการเรยีน1550102 C 3(3-0-6) อ.ทศันพรรณ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1834การเป็นผูป้ระกอบการเบื้องตน้3560101 B 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 19504อาหารและโภชนาการ5072101 A 3(3-0-6) อ. ดร.กญัญา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) Lab นมจลุชวีวทิยาทางอาหาร5073201 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.จนิตนา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-14.30) 19504การแปรรูปอาหาร 25073303 A 3(2-3-4) ผศ. ดร.จนิตนา, 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 19504, ศ. (12.30-15.30) 19114ผศ. ดร.จนิตนา, 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 19504กฎหมายและสุขาภบิาลอาหาร5073501 A 3(3-0-6) ผศ.สุภทัรา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวชลธชิา ชดคลา้ย )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.กติตมิา ลลีะพงศว์ฒันา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

15

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594271011

นางสาวชลธิชา ชดคลา้ย

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594271013

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพฤกษา อน้เหลอืง

โปรแกรมวิชา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหารปรญิญาตร ี4 ปี

5942-71/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 1433วทิยาศาสตรก์บัชวีติ4010702 H 3(3-0-6) อ.วราภรณ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 19504อาหารและโภชนาการ5072101 A 3(3-0-6) อ. ดร.กญัญา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-10.30) 19504วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหารเบื้อ5072301 A 3(2-3-4) ผศ.บาํเพญ็ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (10.30-12.30) Lab แปรรูปการฝึกประสบการณว์ชิาชพี5072801 A 2(0-90) ผศ. ดร.จนิตนา

พฤ. (13.30-16.30) Lab นมจลุชวีวทิยาทางอาหาร5073201 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.จนิตนา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-14.30) 19504การแปรรูปอาหาร 25073303 A 3(2-3-4) ผศ. ดร.จนิตนา, 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 19504, ศ. (12.30-15.30) 19114ผศ. ดร.จนิตนา, 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 19504กฎหมายและสุขาภบิาลอาหาร5073501 A 3(3-0-6) ผศ.สุภทัรา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวพฤกษา อน้เหลอืง )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.กติตมิา ลลีะพงศว์ฒันา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8

12

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594271013

นางสาวพฤกษา อน้เหลอืง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594271014

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศศิชา อยู่จงดี

โปรแกรมวิชา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหารปรญิญาตร ี4 ปี

5942-71/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 1433วทิยาศาสตรก์บัชวีติ4010702 H 3(3-0-6) อ.วราภรณ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 19504อาหารและโภชนาการ5072101 A 3(3-0-6) อ. ดร.กญัญา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-10.30) 19504วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหารเบื้อ5072301 A 3(2-3-4) ผศ.บาํเพญ็ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (10.30-12.30) Lab แปรรูปการฝึกประสบการณว์ชิาชพี5072801 A 2(0-90) ผศ. ดร.จนิตนา

พฤ. (13.30-16.30) Lab นมจลุชวีวทิยาทางอาหาร5073201 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.จนิตนา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-14.30) 19504การแปรรูปอาหาร 25073303 A 3(2-3-4) ผศ. ดร.จนิตนา, 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 19504, ศ. (12.30-15.30) 19114ผศ. ดร.จนิตนา, 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 19504กฎหมายและสุขาภบิาลอาหาร5073501 A 3(3-0-6) ผศ.สุภทัรา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวศศิชา อยู่จงด ี)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.กติตมิา ลลีะพงศว์ฒันา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8

12

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594271014

นางสาวศศิชา อยู่จงดี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594271015

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสนิุตา สวสัดิแพทย์

โปรแกรมวิชา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหารปรญิญาตร ี4 ปี

5942-71/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 1433วทิยาศาสตรก์บัชวีติ4010702 H 3(3-0-6) อ.วราภรณ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 19504อาหารและโภชนาการ5072101 A 3(3-0-6) อ. ดร.กญัญา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-10.30) 19504วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหารเบื้อ5072301 A 3(2-3-4) ผศ.บาํเพญ็ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (10.30-12.30) Lab แปรรูปการฝึกประสบการณว์ชิาชพี5072801 A 2(0-90) ผศ. ดร.จนิตนา

พฤ. (13.30-16.30) Lab นมจลุชวีวทิยาทางอาหาร5073201 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.จนิตนา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-14.30) 19504การแปรรูปอาหาร 25073303 A 3(2-3-4) ผศ. ดร.จนิตนา, 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 19504, ศ. (12.30-15.30) 19114ผศ. ดร.จนิตนา, 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 19504กฎหมายและสุขาภบิาลอาหาร5073501 A 3(3-0-6) ผศ.สุภทัรา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุนิตา สวสัดแิพทย ์)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.กติตมิา ลลีะพงศว์ฒันา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8

12

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594271015

นางสาวสนิุตา สวสัดิแพทย์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594272001

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกนกภรณ์ รงัสยิานุพงศ์

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอรป์ระยุกต์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-72/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-11.30) 932ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร1540201 C 3(3-0-6) อ.ศิวาพร 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 F 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-15.30) 315, อ. (15.30-17.30) 3104เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 A 3(2-2-5) อ.กายทพิย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-10.30) 315, อ. (10.30-12.30) 3105การสือ่สารขอ้มลูและเครอืขา่ย7111202 A 3(2-2-5) อ. ดร.พฤกษไ์พร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (09.30-12.30) 26603สถติสิาํหรบัคอมพวิเตอรป์ระยุกต์7122102 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชนิตรน์าถ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 315, จ. (15.30-17.30) 3104การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบสารสนเท7133201 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกนกภรณ ์รงัสยิานุพงศ ์)

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กายทพิย ์เพง็กบัหนู )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 9

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594272001

นางสาวกนกภรณ์ รงัสยิานุพงศ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594272002

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกญัญาณัฐ พว่งพรม

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอรป์ระยุกต์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-72/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-11.30) 932ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร1540201 C 3(3-0-6) อ.ศิวาพร 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 F 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-15.30) 315, อ. (15.30-17.30) 3104เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 A 3(2-2-5) อ.กายทพิย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-10.30) 315, อ. (10.30-12.30) 3105การสือ่สารขอ้มลูและเครอืขา่ย7111202 A 3(2-2-5) อ. ดร.พฤกษไ์พร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (09.30-12.30) 26603สถติสิาํหรบัคอมพวิเตอรป์ระยุกต์7122102 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชนิตรน์าถ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 315, จ. (15.30-17.30) 3104การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบสารสนเท7133201 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกญัญาณฐั พว่งพรม )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กายทพิย ์เพง็กบัหนู )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 9

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594272002

นางสาวกญัญาณัฐ พว่งพรม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594272004

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจนัจริา คูทอง

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอรป์ระยุกต์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-72/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 F 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-15.30) 315, อ. (15.30-17.30) 3104เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 A 3(2-2-5) อ.กายทพิย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-10.30) 315, อ. (10.30-12.30) 3105การสือ่สารขอ้มลูและเครอืขา่ย7111202 A 3(2-2-5) อ. ดร.พฤกษไ์พร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (09.30-12.30) 26603สถติสิาํหรบัคอมพวิเตอรป์ระยุกต์7122102 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชนิตรน์าถ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 315, จ. (15.30-17.30) 3104การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบสารสนเท7133201 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวจนัจริา คูทอง )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กายทพิย ์เพง็กบัหนู )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 6

*

*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594272004

นางสาวจนัจริา คูทอง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594272005

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจารุวรรณ ภูเ่พชร

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอรป์ระยุกต์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-72/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-11.30) 932ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร1540201 C 3(3-0-6) อ.ศิวาพร 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 F 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-15.30) 315, อ. (15.30-17.30) 3104เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 A 3(2-2-5) อ.กายทพิย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-10.30) 315, อ. (10.30-12.30) 3105การสือ่สารขอ้มลูและเครอืขา่ย7111202 A 3(2-2-5) อ. ดร.พฤกษไ์พร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (09.30-12.30) 26603สถติสิาํหรบัคอมพวิเตอรป์ระยุกต์7122102 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชนิตรน์าถ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 315, จ. (15.30-17.30) 3104การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบสารสนเท7133201 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวจารุวรรณ ภู่เพชร )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กายทพิย ์เพง็กบัหนู )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 9

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594272005

นางสาวจารุวรรณ ภูเ่พชร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594272006

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจุฑามาศ คลา้ยคลงึ

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอรป์ระยุกต์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-72/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-11.30) 932ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร1540201 C 3(3-0-6) อ.ศิวาพร 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 F 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-15.30) 315, อ. (15.30-17.30) 3104เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 A 3(2-2-5) อ.กายทพิย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-10.30) 315, อ. (10.30-12.30) 3105การสือ่สารขอ้มลูและเครอืขา่ย7111202 A 3(2-2-5) อ. ดร.พฤกษไ์พร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (09.30-12.30) 26603สถติสิาํหรบัคอมพวิเตอรป์ระยุกต์7122102 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชนิตรน์าถ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 315, จ. (15.30-17.30) 3104การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบสารสนเท7133201 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวจฑุามาศ คลา้ยคลงึ )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กายทพิย ์เพง็กบัหนู )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 9

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594272006

นางสาวจุฑามาศ คลา้ยคลงึ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594272007

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัตราพร พวงเเตง

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอรป์ระยุกต์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-72/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 F 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-15.30) 315, อ. (15.30-17.30) 3104เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 A 3(2-2-5) อ.กายทพิย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-10.30) 315, อ. (10.30-12.30) 3105การสือ่สารขอ้มลูและเครอืขา่ย7111202 A 3(2-2-5) อ. ดร.พฤกษไ์พร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (09.30-12.30) 26603สถติสิาํหรบัคอมพวิเตอรป์ระยุกต์7122102 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชนิตรน์าถ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 315, จ. (15.30-17.30) 3104การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบสารสนเท7133201 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวณตัราพร พวงเเตง )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กายทพิย ์เพง็กบัหนู )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 6

*

*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594272007

นางสาวณัตราพร พวงเเตง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594272009

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวบศุยา ศิรอิอ่น

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอรป์ระยุกต์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-72/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-11.30) 932ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร1540201 C 3(3-0-6) อ.ศิวาพร 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 F 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) คหกรรม-1อาหารนานาชาตเิบื้องตน้4090101 A 3(2-2-5) อ.โสมรศัมิ์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-15.30) 315, อ. (15.30-17.30) 3104เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 A 3(2-2-5) อ.กายทพิย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-10.30) 315, อ. (10.30-12.30) 3105การสือ่สารขอ้มลูและเครอืขา่ย7111202 A 3(2-2-5) อ. ดร.พฤกษไ์พร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (09.30-12.30) 26603สถติสิาํหรบัคอมพวิเตอรป์ระยุกต์7122102 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชนิตรน์าถ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 315, จ. (15.30-17.30) 3104การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบสารสนเท7133201 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวบศุยา ศิรอ่ิอน )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กายทพิย ์เพง็กบัหนู )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594272009

นางสาวบศุยา ศิรอิอ่น

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594272010

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมทันา ตาละลกัษณ์

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอรป์ระยุกต์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-72/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 F 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 315, อ. (10.30-12.30) 3105การสือ่สารขอ้มลูและเครอืขา่ย7111202 A 3(2-2-5) อ. ดร.พฤกษไ์พร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (09.30-12.30) 26603สถติสิาํหรบัคอมพวิเตอรป์ระยุกต์7122102 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชนิตรน์าถ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 315, จ. (15.30-17.30) 3104การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบสารสนเท7133201 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวมทันา ตาละลกัษณ ์)

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กายทพิย ์เพง็กบัหนู )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

 6

*

*

12 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594272010

นางสาวมทันา ตาละลกัษณ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594272012

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวลลติา สงัขเ์พิ่ม

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอรป์ระยุกต์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-72/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-11.30) 932ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร1540201 C 3(3-0-6) อ.ศิวาพร 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 F 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-15.30) 315, อ. (15.30-17.30) 3104เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 A 3(2-2-5) อ.กายทพิย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-10.30) 315, อ. (10.30-12.30) 3105การสือ่สารขอ้มลูและเครอืขา่ย7111202 A 3(2-2-5) อ. ดร.พฤกษไ์พร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (09.30-12.30) 26603สถติสิาํหรบัคอมพวิเตอรป์ระยุกต์7122102 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชนิตรน์าถ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 315, จ. (15.30-17.30) 3104การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบสารสนเท7133201 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวลลติา สงัขเ์พิม่ )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กายทพิย ์เพง็กบัหนู )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 9

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594272012

นางสาวลลติา สงัขเ์พิ่ม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594272014

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววรนิทร ขาวนวล

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอรป์ระยุกต์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-72/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-11.30) 932ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร1540201 C 3(3-0-6) อ.ศิวาพร 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 F 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-15.30) 315, อ. (15.30-17.30) 3104เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 A 3(2-2-5) อ.กายทพิย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-10.30) 315, อ. (10.30-12.30) 3105การสือ่สารขอ้มลูและเครอืขา่ย7111202 A 3(2-2-5) อ. ดร.พฤกษไ์พร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (09.30-12.30) 26603สถติสิาํหรบัคอมพวิเตอรป์ระยุกต์7122102 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชนิตรน์าถ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 315, จ. (15.30-17.30) 3104การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบสารสนเท7133201 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาววรนิทร ขาวนวล )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กายทพิย ์เพง็กบัหนู )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 9

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594272014

นางสาววรนิทร ขาวนวล

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594272015

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิยา อารมณ์เมือง

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอรป์ระยุกต์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-72/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 F 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 315, จ. (15.30-17.30) 3104การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบสารสนเท7133201 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-10.30) 3101เทคโนโลยคีอมพวิเตอรเ์พือ่การบรหิาร7133402 B 3(2-2-5) อ.กรกรต 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวศิยา อารมณเ์มอืง )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กายทพิย ์เพง็กบัหนู )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

 3

*

*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594272015

นางสาวศิยา อารมณ์เมือง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594272016

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรประภา เจยีวยี่

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอรป์ระยุกต์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-72/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 F 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 315, จ. (15.30-17.30) 3104การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบสารสนเท7133201 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-10.30) 3101เทคโนโลยคีอมพวิเตอรเ์พือ่การบรหิาร7133402 B 3(2-2-5) อ.กรกรต 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวศิรประภา เจยีวยี ่)

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กายทพิย ์เพง็กบัหนู )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

 3

*

*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594272016

นางสาวศิรประภา เจยีวยี่

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594272017

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศภุาพชิญ ์ทองคาํ

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอรป์ระยุกต์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-72/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-11.30) 932ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร1540201 C 3(3-0-6) อ.ศิวาพร 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 F 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-15.30) 315, อ. (15.30-17.30) 3104เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 A 3(2-2-5) อ.กายทพิย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-10.30) 315, อ. (10.30-12.30) 3105การสือ่สารขอ้มลูและเครอืขา่ย7111202 A 3(2-2-5) อ. ดร.พฤกษไ์พร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (09.30-12.30) 26603สถติสิาํหรบัคอมพวิเตอรป์ระยุกต์7122102 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชนิตรน์าถ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 315, จ. (15.30-17.30) 3104การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบสารสนเท7133201 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวศุภาพชิญ ์ทองคาํ )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กายทพิย ์เพง็กบัหนู )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 9

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594272017

นางสาวศภุาพชิญ ์ทองคาํ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594272018

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสชุาวดี พูลศิริ

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอรป์ระยุกต์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-72/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-11.30) 932ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร1540201 C 3(3-0-6) อ.ศิวาพร 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 F 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-15.30) 315, อ. (15.30-17.30) 3104เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 A 3(2-2-5) อ.กายทพิย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-10.30) 315, อ. (10.30-12.30) 3105การสือ่สารขอ้มลูและเครอืขา่ย7111202 A 3(2-2-5) อ. ดร.พฤกษไ์พร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (09.30-12.30) 26603สถติสิาํหรบัคอมพวิเตอรป์ระยุกต์7122102 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชนิตรน์าถ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 315, จ. (15.30-17.30) 3104การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบสารสนเท7133201 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุชาวด ีพลูศิร ิ)

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กายทพิย ์เพง็กบัหนู )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 9

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594272018

นางสาวสชุาวดี พูลศิริ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594272019

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสภุาพร ชา้งน้ํา

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอรป์ระยุกต์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-72/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-11.30) 932ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร1540201 C 3(3-0-6) อ.ศิวาพร 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 F 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-15.30) 315, อ. (15.30-17.30) 3104เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 A 3(2-2-5) อ.กายทพิย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-10.30) 315, อ. (10.30-12.30) 3105การสือ่สารขอ้มลูและเครอืขา่ย7111202 A 3(2-2-5) อ. ดร.พฤกษไ์พร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (09.30-12.30) 26603สถติสิาํหรบัคอมพวิเตอรป์ระยุกต์7122102 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชนิตรน์าถ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 315, จ. (15.30-17.30) 3104การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบสารสนเท7133201 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุภาพร ชา้งนํา้ )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กายทพิย ์เพง็กบัหนู )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 9

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594272019

นางสาวสภุาพร ชา้งน้ํา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594272020

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสวุนนัท ์หม่ืนระยา้

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอรป์ระยุกต์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-72/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 F 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-15.30) 315, อ. (15.30-17.30) 3104เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 A 3(2-2-5) อ.กายทพิย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-10.30) 315, อ. (10.30-12.30) 3105การสือ่สารขอ้มลูและเครอืขา่ย7111202 A 3(2-2-5) อ. ดร.พฤกษไ์พร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (09.30-12.30) 26603สถติสิาํหรบัคอมพวิเตอรป์ระยุกต์7122102 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชนิตรน์าถ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 315, จ. (15.30-17.30) 3104การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบสารสนเท7133201 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุวนนัท ์หมืน่ระยา้ )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กายทพิย ์เพง็กบัหนู )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 6

*

*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594272020

นางสาวสวุนนัท ์หม่ืนระยา้

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594272021

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวหยาดพรุิณ พุม่นวล

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอรป์ระยุกต์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-72/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-11.30) 932ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร1540201 C 3(3-0-6) อ.ศิวาพร 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 F 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) คหกรรม-1อาหารนานาชาตเิบื้องตน้4090101 A 3(2-2-5) อ.โสมรศัมิ์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-15.30) 315, อ. (15.30-17.30) 3104เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 A 3(2-2-5) อ.กายทพิย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-10.30) 315, อ. (10.30-12.30) 3105การสือ่สารขอ้มลูและเครอืขา่ย7111202 A 3(2-2-5) อ. ดร.พฤกษไ์พร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (09.30-12.30) 26603สถติสิาํหรบัคอมพวิเตอรป์ระยุกต์7122102 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชนิตรน์าถ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 315, จ. (15.30-17.30) 3104การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบสารสนเท7133201 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวหยาดพรุิณ พุม่นวล )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กายทพิย ์เพง็กบัหนู )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594272021

นางสาวหยาดพรุิณ พุม่นวล

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594272022

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอธิตยา กิ่งกา้น

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอรป์ระยุกต์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-72/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 F 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-15.30) 315, อ. (15.30-17.30) 3104เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 A 3(2-2-5) อ.กายทพิย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-10.30) 315, อ. (10.30-12.30) 3105การสือ่สารขอ้มลูและเครอืขา่ย7111202 A 3(2-2-5) อ. ดร.พฤกษไ์พร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (09.30-12.30) 26603สถติสิาํหรบัคอมพวิเตอรป์ระยุกต์7122102 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชนิตรน์าถ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 315, จ. (15.30-17.30) 3104การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบสารสนเท7133201 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอธติยา กิ่งกา้น )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กายทพิย ์เพง็กบัหนู )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 6

*

*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594272022

นางสาวอธิตยา กิ่งกา้น

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594272023

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรพรรณ ชูใจ

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอรป์ระยุกต์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-72/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 F 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 315, อ. (10.30-12.30) 3105การสือ่สารขอ้มลูและเครอืขา่ย7111202 A 3(2-2-5) อ. ดร.พฤกษไ์พร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (09.30-12.30) 26603สถติสิาํหรบัคอมพวิเตอรป์ระยุกต์7122102 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชนิตรน์าถ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 315, จ. (15.30-17.30) 3104การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบสารสนเท7133201 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอรพรรณ ชูใจ )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กายทพิย ์เพง็กบัหนู )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

 6

*

*

12 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594272023

นางสาวอรพรรณ ชูใจ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594272025

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอารรีตัน ์รกัมิตร

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอรป์ระยุกต์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-72/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 F 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-15.30) 315, อ. (15.30-17.30) 3104เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 A 3(2-2-5) อ.กายทพิย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-10.30) 315, อ. (10.30-12.30) 3105การสือ่สารขอ้มลูและเครอืขา่ย7111202 A 3(2-2-5) อ. ดร.พฤกษไ์พร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (09.30-12.30) 26603สถติสิาํหรบัคอมพวิเตอรป์ระยุกต์7122102 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชนิตรน์าถ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 315, จ. (15.30-17.30) 3104การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบสารสนเท7133201 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอารรีตัน ์รกัมติร )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กายทพิย ์เพง็กบัหนู )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 6

*

*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594272025

นางสาวอารรีตัน์ รกัมิตร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594272026

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายไกรสร สนิสมบญุ

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอรป์ระยุกต์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-72/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-11.30) 932ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร1540201 C 3(3-0-6) อ.ศิวาพร 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 F 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) คหกรรม-1อาหารนานาชาตเิบื้องตน้4090101 A 3(2-2-5) อ.โสมรศัมิ์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-15.30) 315, อ. (15.30-17.30) 3104เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 A 3(2-2-5) อ.กายทพิย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-10.30) 315, อ. (10.30-12.30) 3105การสือ่สารขอ้มลูและเครอืขา่ย7111202 A 3(2-2-5) อ. ดร.พฤกษไ์พร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (09.30-12.30) 26603สถติสิาํหรบัคอมพวิเตอรป์ระยุกต์7122102 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชนิตรน์าถ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 315, จ. (15.30-17.30) 3104การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบสารสนเท7133201 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายไกรสร สนิสมบญุ )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กายทพิย ์เพง็กบัหนู )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594272026

นายไกรสร สนิสมบญุ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594272027

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายชลพาณาสน ์อน้พล

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอรป์ระยุกต์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-72/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 1422จติวทิยาการสือ่สาร1050213 C 3(3-0-6) อ.ฐติริตัน์ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 F 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายชลพาณาสน ์อน้พล )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กายทพิย ์เพง็กบัหนู )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

 6

*

*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594272027

นายชลพาณาสน์ อน้พล

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594272028

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐกติติ์ คงกติมิานนท์

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอรป์ระยุกต์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-72/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-11.30) 932ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร1540201 C 3(3-0-6) อ.ศิวาพร 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 F 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) คหกรรม-1อาหารนานาชาตเิบื้องตน้4090101 A 3(2-2-5) อ.โสมรศัมิ์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-15.30) 315, อ. (15.30-17.30) 3104เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 A 3(2-2-5) อ.กายทพิย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-10.30) 315, อ. (10.30-12.30) 3105การสือ่สารขอ้มลูและเครอืขา่ย7111202 A 3(2-2-5) อ. ดร.พฤกษไ์พร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (09.30-12.30) 26603สถติสิาํหรบัคอมพวิเตอรป์ระยุกต์7122102 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชนิตรน์าถ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 315, จ. (15.30-17.30) 3104การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบสารสนเท7133201 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายณฐักติติ์ คงกติมิานนท ์)

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กายทพิย ์เพง็กบัหนู )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594272028

นายณัฐกติติ์ คงกติมิานนท์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594272029

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายธนพล อยู่สมบูรณ์

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอรป์ระยุกต์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-72/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 F 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-15.30) 315, อ. (15.30-17.30) 3104เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 A 3(2-2-5) อ.กายทพิย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-10.30) 315, อ. (10.30-12.30) 3105การสือ่สารขอ้มลูและเครอืขา่ย7111202 A 3(2-2-5) อ. ดร.พฤกษไ์พร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (09.30-12.30) 26603สถติสิาํหรบัคอมพวิเตอรป์ระยุกต์7122102 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชนิตรน์าถ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 315, จ. (15.30-17.30) 3104การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบสารสนเท7133201 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายธนพล อยู่สมบูรณ ์)

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กายทพิย ์เพง็กบัหนู )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 6

*

*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594272029

นายธนพล อยู่สมบูรณ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594272032

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายธีรพล เอื้ออวยพร

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอรป์ระยุกต์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-72/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-15.30) 315, จ. (15.30-17.30) 3104การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบสารสนเท7133201 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายธรีพล เอื้ออวยพร )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กายทพิย ์เพง็กบัหนู )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

 0

*

*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594272032

นายธีรพล เอื้ออวยพร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594272033

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายนนทป์วธิ ประทมุแกว้

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอรป์ระยุกต์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-72/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 1834การเป็นผูป้ระกอบการเบื้องตน้3560101 C 3(3-0-6) อ.วรรณดี 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-15.30) 315, จ. (15.30-17.30) 3104การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบสารสนเท7133201 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-10.30) 3101เทคโนโลยคีอมพวิเตอรเ์พือ่การบรหิาร7133402 B 3(2-2-5) อ.กรกรต 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายนนทป์วธิ ประทมุแกว้ )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กายทพิย ์เพง็กบัหนู )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

 3

*

*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594272033

นายนนทป์วิธ ประทมุแกว้

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594272034

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายพรพพิฒัน ์ศรคีาํ

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอรป์ระยุกต์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-72/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-11.30) 932ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร1540201 C 3(3-0-6) อ.ศิวาพร 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 F 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-15.30) 315, อ. (15.30-17.30) 3104เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 A 3(2-2-5) อ.กายทพิย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-10.30) 315, อ. (10.30-12.30) 3105การสือ่สารขอ้มลูและเครอืขา่ย7111202 A 3(2-2-5) อ. ดร.พฤกษไ์พร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (09.30-12.30) 26603สถติสิาํหรบัคอมพวิเตอรป์ระยุกต์7122102 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชนิตรน์าถ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 315, จ. (15.30-17.30) 3104การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบสารสนเท7133201 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายพรพพิฒัน ์ศรคีาํ )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กายทพิย ์เพง็กบัหนู )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 9

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594272034

นายพรพพิฒัน์ ศรคีาํ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594272035

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายพฒันา เอีย่มอาษา

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอรป์ระยุกต์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-72/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-11.30) 932ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร1540201 C 3(3-0-6) อ.ศิวาพร 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 F 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-15.30) 315, อ. (15.30-17.30) 3104เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 A 3(2-2-5) อ.กายทพิย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-10.30) 315, อ. (10.30-12.30) 3105การสือ่สารขอ้มลูและเครอืขา่ย7111202 A 3(2-2-5) อ. ดร.พฤกษไ์พร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (09.30-12.30) 26603สถติสิาํหรบัคอมพวิเตอรป์ระยุกต์7122102 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชนิตรน์าถ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 315, จ. (15.30-17.30) 3104การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบสารสนเท7133201 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายพฒันา เอีย่มอาษา )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กายทพิย ์เพง็กบัหนู )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 9

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594272035

นายพฒันา เอีย่มอาษา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594272036

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายโยธิน ชา้งพลาย

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอรป์ระยุกต์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-72/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-11.30) 932ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร1540201 C 3(3-0-6) อ.ศิวาพร 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 F 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-15.30) 315, อ. (15.30-17.30) 3104เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 A 3(2-2-5) อ.กายทพิย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-10.30) 315, อ. (10.30-12.30) 3105การสือ่สารขอ้มลูและเครอืขา่ย7111202 A 3(2-2-5) อ. ดร.พฤกษไ์พร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (09.30-12.30) 26603สถติสิาํหรบัคอมพวิเตอรป์ระยุกต์7122102 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชนิตรน์าถ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 315, จ. (15.30-17.30) 3104การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบสารสนเท7133201 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายโยธนิ ชา้งพลาย )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กายทพิย ์เพง็กบัหนู )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 9

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594272036

นายโยธิน ชา้งพลาย

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594272037

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายศิรวิฒัน ์บญุรอด

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอรป์ระยุกต์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-72/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-11.30) 932ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร1540201 C 3(3-0-6) อ.ศิวาพร 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 F 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-15.30) 315, อ. (15.30-17.30) 3104เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 A 3(2-2-5) อ.กายทพิย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-10.30) 315, อ. (10.30-12.30) 3105การสือ่สารขอ้มลูและเครอืขา่ย7111202 A 3(2-2-5) อ. ดร.พฤกษไ์พร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (09.30-12.30) 26603สถติสิาํหรบัคอมพวิเตอรป์ระยุกต์7122102 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชนิตรน์าถ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 315, จ. (15.30-17.30) 3104การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบสารสนเท7133201 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายศิรวิฒัน ์บญุรอด )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กายทพิย ์เพง็กบัหนู )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 9

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594272037

นายศิรวิฒัน์ บญุรอด

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594272038

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายอนวชั ดาํรงคเ์ดช

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอรป์ระยุกต์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-72/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-11.30) 932ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร1540201 C 3(3-0-6) อ.ศิวาพร 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 F 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-15.30) 315, อ. (15.30-17.30) 3104เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 A 3(2-2-5) อ.กายทพิย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-10.30) 315, อ. (10.30-12.30) 3105การสือ่สารขอ้มลูและเครอืขา่ย7111202 A 3(2-2-5) อ. ดร.พฤกษไ์พร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (09.30-12.30) 26603สถติสิาํหรบัคอมพวิเตอรป์ระยุกต์7122102 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชนิตรน์าถ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 315, จ. (15.30-17.30) 3104การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบสารสนเท7133201 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายอนวชั ดาํรงคเ์ดช )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กายทพิย ์เพง็กบัหนู )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 9

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594272038

นายอนวชั ดาํรงคเ์ดช

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594272039

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายอนนัตวทิย ์ชยักลุ

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอรป์ระยุกต์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-72/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-11.30) 932ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร1540201 C 3(3-0-6) อ.ศิวาพร 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 F 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-15.30) 315, อ. (15.30-17.30) 3104เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 A 3(2-2-5) อ.กายทพิย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-10.30) 315, อ. (10.30-12.30) 3105การสือ่สารขอ้มลูและเครอืขา่ย7111202 A 3(2-2-5) อ. ดร.พฤกษไ์พร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (09.30-12.30) 26603สถติสิาํหรบัคอมพวิเตอรป์ระยุกต์7122102 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชนิตรน์าถ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 315, จ. (15.30-17.30) 3104การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบสารสนเท7133201 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายอนนัตวทิย ์ชยักลุ )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กายทพิย ์เพง็กบัหนู )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 9

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594272039

นายอนนัตวิทย ์ชยักลุ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594272042

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายอานนท ์นุ่มนวล

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอรป์ระยุกต์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-72/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-11.30) 932ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร1540201 C 3(3-0-6) อ.ศิวาพร 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 F 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-15.30) 315, อ. (15.30-17.30) 3104เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 A 3(2-2-5) อ.กายทพิย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-10.30) 315, อ. (10.30-12.30) 3105การสือ่สารขอ้มลูและเครอืขา่ย7111202 A 3(2-2-5) อ. ดร.พฤกษไ์พร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (09.30-12.30) 26603สถติสิาํหรบัคอมพวิเตอรป์ระยุกต์7122102 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชนิตรน์าถ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 315, จ. (15.30-17.30) 3104การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบสารสนเท7133201 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายอานนท ์นุ่มนวล )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กายทพิย ์เพง็กบัหนู )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 9

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594272042

นายอานนท ์นุ่มนวล

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594272045

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายอนุวฒัน ์จอ๋งาม

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอรป์ระยุกต์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-72/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-11.30) 932ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร1540201 C 3(3-0-6) อ.ศิวาพร 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 F 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) คหกรรม-1อาหารนานาชาตเิบื้องตน้4090101 A 3(2-2-5) อ.โสมรศัมิ์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-15.30) 315, อ. (15.30-17.30) 3104เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 A 3(2-2-5) อ.กายทพิย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-10.30) 315, อ. (10.30-12.30) 3105การสือ่สารขอ้มลูและเครอืขา่ย7111202 A 3(2-2-5) อ. ดร.พฤกษไ์พร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (09.30-12.30) 26603สถติสิาํหรบัคอมพวิเตอรป์ระยุกต์7122102 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชนิตรน์าถ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 315, จ. (15.30-17.30) 3104การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบสารสนเท7133201 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายอนุวฒัน ์จอ๋งาม )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กายทพิย ์เพง็กบัหนู )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594272045

นายอนุวฒัน์ จอ๋งาม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594272047

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายภาณุวฒัน ์พฤกษาชีวะ

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอรป์ระยุกต์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-72/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-11.30) 932ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร1540201 C 3(3-0-6) อ.ศิวาพร 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 F 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-15.30) 315, อ. (15.30-17.30) 3104เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 A 3(2-2-5) อ.กายทพิย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-10.30) 315, อ. (10.30-12.30) 3105การสือ่สารขอ้มลูและเครอืขา่ย7111202 A 3(2-2-5) อ. ดร.พฤกษไ์พร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (09.30-12.30) 26603สถติสิาํหรบัคอมพวิเตอรป์ระยุกต์7122102 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชนิตรน์าถ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 315, จ. (15.30-17.30) 3104การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบสารสนเท7133201 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายภาณุวฒัน ์พฤกษาชวีะ )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กายทพิย ์เพง็กบัหนู )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 9

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594272047

นายภาณุวฒัน์ พฤกษาชีวะ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594272050

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายพงศศิ์ร ิแสนกลา้

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอรป์ระยุกต์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-72/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-11.30) 932ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร1540201 C 3(3-0-6) อ.ศิวาพร 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 F 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-15.30) 315, อ. (15.30-17.30) 3104เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 A 3(2-2-5) อ.กายทพิย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-10.30) 315, อ. (10.30-12.30) 3105การสือ่สารขอ้มลูและเครอืขา่ย7111202 A 3(2-2-5) อ. ดร.พฤกษไ์พร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (09.30-12.30) 26603สถติสิาํหรบัคอมพวิเตอรป์ระยุกต์7122102 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชนิตรน์าถ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 315, จ. (15.30-17.30) 3104การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบสารสนเท7133201 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายพงศศิ์ร ิแสนกลา้ )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กายทพิย ์เพง็กบัหนู )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 9

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594272050

นายพงศศิ์ร ิแสนกลา้

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594272051

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายณภทัร สรอ้ยสมัพนัธ์

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอรป์ระยุกต์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-72/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-11.30) 932ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร1540201 C 3(3-0-6) อ.ศิวาพร 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) LC303รอ้ยแกว้ภาษาองักฤษ1553504 A 2(1-2-3) อ. ดร.ณฐัสุดา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) คอมแพทยแ์ผนไทยการสือ่สารขอ้มลูและเครอืขา่ยคอมพวิเตอ4043506 A 3(2-2-5) อ.กนกรตัน์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-15.30) 315, อ. (15.30-17.30) 3104เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 A 3(2-2-5) อ.กายทพิย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-10.30) 315, อ. (10.30-12.30) 3105การสือ่สารขอ้มลูและเครอืขา่ย7111202 A 3(2-2-5) อ. ดร.พฤกษไ์พร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (09.30-12.30) 26603สถติสิาํหรบัคอมพวิเตอรป์ระยุกต์7122102 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชนิตรน์าถ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 315, จ. (15.30-17.30) 3104การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบสารสนเท7133201 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายณภทัร สรอ้ยสมัพนัธ ์)

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กายทพิย ์เพง็กบัหนู )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14

 6

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594272051

นายณภทัร สรอ้ยสมัพนัธ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594272052

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายสรวศิ บวัคลี่

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอรป์ระยุกต์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-72/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-11.30) 932ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร1540201 C 3(3-0-6) อ.ศิวาพร 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 F 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-15.30) 315, อ. (15.30-17.30) 3104เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 A 3(2-2-5) อ.กายทพิย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-10.30) 315, อ. (10.30-12.30) 3105การสือ่สารขอ้มลูและเครอืขา่ย7111202 A 3(2-2-5) อ. ดร.พฤกษไ์พร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (09.30-12.30) 26603สถติสิาํหรบัคอมพวิเตอรป์ระยุกต์7122102 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชนิตรน์าถ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 315, จ. (15.30-17.30) 3104การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบสารสนเท7133201 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายสรวศิ บวัคลี ่)

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กายทพิย ์เพง็กบัหนู )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 9

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594272052

นายสรวิศ บวัคลี่

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594272053

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายสวุจัน ์ชะเอม

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอรป์ระยุกต์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-72/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 F 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 315, อ. (10.30-12.30) 3105การสือ่สารขอ้มลูและเครอืขา่ย7111202 A 3(2-2-5) อ. ดร.พฤกษไ์พร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (09.30-12.30) 26603สถติสิาํหรบัคอมพวิเตอรป์ระยุกต์7122102 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชนิตรน์าถ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 315, จ. (15.30-17.30) 3104การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบสารสนเท7133201 A 3(2-2-5) อ. ดร.นนัทริา 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายสุวจัน ์ชะเอม )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กายทพิย ์เพง็กบัหนู )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

 6

*

*

12 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594272053

นายสวุจัน์ ชะเอม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594274001

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชนิษกานต ์อนิทจรีงั

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอรป์ระยุกต์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-74/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (13.30-16.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 G 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 3105, อ. (10.30-12.30) 313เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 B 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-10.30) 3104, พฤ. (10.30-12.30) 312เทคโนโลยเีวบ็7122402 A 3(2-2-5) อ.สุกญัชลกิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-16.30) 26405คณิตศาสตรส์าํหรบัคอมพวิเตอร์7123104 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชนิตรน์าถ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-15.30) 26503, อ. (15.30-17.30) 26201การเขยีนโปรแกรมประยุกตโ์ดยใชภ้าษาภ7123306 A 3(2-2-5) อ.จริวฑัฒ์ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-15.30) 313, ศ. (15.30-17.30) 3103การประมวลผลและการจดัการฐานขอ้มลู7123601 A 3(2-2-5) ผศ.พรทพิย์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวชนิษกานต ์อนิทจรีงั )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สุกญัชลกิา บญุมาธรรม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 6

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594274001

นางสาวชนิษกานต ์อนิทจรีงั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594274002

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวฐานิช นอ้มถวาย

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอรป์ระยุกต์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-74/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (13.30-16.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 G 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 3105, อ. (10.30-12.30) 313เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 B 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-10.30) 3104, พฤ. (10.30-12.30) 312เทคโนโลยเีวบ็7122402 A 3(2-2-5) อ.สุกญัชลกิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-16.30) 26405คณิตศาสตรส์าํหรบัคอมพวิเตอร์7123104 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชนิตรน์าถ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-15.30) 26503, อ. (15.30-17.30) 26201การเขยีนโปรแกรมประยุกตโ์ดยใชภ้าษาภ7123306 A 3(2-2-5) อ.จริวฑัฒ์ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-15.30) 313, ศ. (15.30-17.30) 3103การประมวลผลและการจดัการฐานขอ้มลู7123601 A 3(2-2-5) ผศ.พรทพิย์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวฐานิช นอ้มถวาย )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สุกญัชลกิา บญุมาธรรม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 6

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594274002

นางสาวฐานิช นอ้มถวาย

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594274003

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐวรรณ หอมจนัทร ์

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอรป์ระยุกต์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-74/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (13.30-16.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 G 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 3105, อ. (10.30-12.30) 313เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 B 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-10.30) 3104, พฤ. (10.30-12.30) 312เทคโนโลยเีวบ็7122402 A 3(2-2-5) อ.สุกญัชลกิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-16.30) 26405คณิตศาสตรส์าํหรบัคอมพวิเตอร์7123104 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชนิตรน์าถ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-15.30) 26503, อ. (15.30-17.30) 26201การเขยีนโปรแกรมประยุกตโ์ดยใชภ้าษาภ7123306 A 3(2-2-5) อ.จริวฑัฒ์ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-15.30) 313, ศ. (15.30-17.30) 3103การประมวลผลและการจดัการฐานขอ้มลู7123601 A 3(2-2-5) ผศ.พรทพิย์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวณฐัวรรณ หอมจนัทร ์)

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สุกญัชลกิา บญุมาธรรม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 6

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594274003

นางสาวณัฐวรรณ หอมจนัทร ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594274005

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพชัตยิา อภสิทิธิ์แกว้เจรญิ

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอรป์ระยุกต์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-74/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (13.30-16.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 G 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 3105, อ. (10.30-12.30) 313เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 B 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-10.30) 3104, พฤ. (10.30-12.30) 312เทคโนโลยเีวบ็7122402 A 3(2-2-5) อ.สุกญัชลกิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-16.30) 26405คณิตศาสตรส์าํหรบัคอมพวิเตอร์7123104 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชนิตรน์าถ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-15.30) 26503, อ. (15.30-17.30) 26201การเขยีนโปรแกรมประยุกตโ์ดยใชภ้าษาภ7123306 A 3(2-2-5) อ.จริวฑัฒ์ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-15.30) 313, ศ. (15.30-17.30) 3103การประมวลผลและการจดัการฐานขอ้มลู7123601 A 3(2-2-5) ผศ.พรทพิย์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวพชัตยิา อภสิทิธิ์แกว้เจรญิ )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สุกญัชลกิา บญุมาธรรม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 6

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594274005

นางสาวพชัตยิา อภสิทิธิ์แกว้เจรญิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594274006

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวภทัรวรรณ ประทปีจนิดาวงศ์

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอรป์ระยุกต์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-74/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (13.30-16.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 G 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 3105, อ. (10.30-12.30) 313เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 B 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-10.30) 3104, พฤ. (10.30-12.30) 312เทคโนโลยเีวบ็7122402 A 3(2-2-5) อ.สุกญัชลกิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-16.30) 26405คณิตศาสตรส์าํหรบัคอมพวิเตอร์7123104 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชนิตรน์าถ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-15.30) 26503, อ. (15.30-17.30) 26201การเขยีนโปรแกรมประยุกตโ์ดยใชภ้าษาภ7123306 A 3(2-2-5) อ.จริวฑัฒ์ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-15.30) 313, ศ. (15.30-17.30) 3103การประมวลผลและการจดัการฐานขอ้มลู7123601 A 3(2-2-5) ผศ.พรทพิย์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวภทัรวรรณ ประทปีจนิดาวงศ ์)

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สุกญัชลกิา บญุมาธรรม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 6

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594274006

นางสาวภทัรวรรณ ประทปีจนิดาวงศ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594274007

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอนญัญา จงัสายสว่าง

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอรป์ระยุกต์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-74/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (13.30-16.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 G 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 3105, อ. (10.30-12.30) 313เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 B 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-10.30) 3104, พฤ. (10.30-12.30) 312เทคโนโลยเีวบ็7122402 A 3(2-2-5) อ.สุกญัชลกิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-16.30) 26405คณิตศาสตรส์าํหรบัคอมพวิเตอร์7123104 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชนิตรน์าถ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-15.30) 26503, อ. (15.30-17.30) 26201การเขยีนโปรแกรมประยุกตโ์ดยใชภ้าษาภ7123306 A 3(2-2-5) อ.จริวฑัฒ์ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-15.30) 313, ศ. (15.30-17.30) 3103การประมวลผลและการจดัการฐานขอ้มลู7123601 A 3(2-2-5) ผศ.พรทพิย์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอนญัญา จงัสายสวา่ง )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สุกญัชลกิา บญุมาธรรม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 6

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594274007

นางสาวอนญัญา จงัสายสว่าง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594274008

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายกนัตพ์สิฎิฐ ์ประเสรฐิทรพัย ์

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอรป์ระยุกต์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-74/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (13.30-16.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 G 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 3105, อ. (10.30-12.30) 313เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 B 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-10.30) 3104, พฤ. (10.30-12.30) 312เทคโนโลยเีวบ็7122402 A 3(2-2-5) อ.สุกญัชลกิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-16.30) 26405คณิตศาสตรส์าํหรบัคอมพวิเตอร์7123104 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชนิตรน์าถ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-15.30) 26503, อ. (15.30-17.30) 26201การเขยีนโปรแกรมประยุกตโ์ดยใชภ้าษาภ7123306 A 3(2-2-5) อ.จริวฑัฒ์ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-15.30) 313, ศ. (15.30-17.30) 3103การประมวลผลและการจดัการฐานขอ้มลู7123601 A 3(2-2-5) ผศ.พรทพิย์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายกนัตพ์สิฎิฐ ์ประเสรฐิทรพัย ์)

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สุกญัชลกิา บญุมาธรรม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 6

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594274008

นายกนัตพ์สิฎิฐ ์ประเสรฐิทรพัย์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594274009

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายไกรวชิญ ์พรานเจรญิ

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอรป์ระยุกต์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-74/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (13.30-16.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 G 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 3105, อ. (10.30-12.30) 313เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 B 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-10.30) 3104, พฤ. (10.30-12.30) 312เทคโนโลยเีวบ็7122402 A 3(2-2-5) อ.สุกญัชลกิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-16.30) 26405คณิตศาสตรส์าํหรบัคอมพวิเตอร์7123104 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชนิตรน์าถ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-15.30) 26503, อ. (15.30-17.30) 26201การเขยีนโปรแกรมประยุกตโ์ดยใชภ้าษาภ7123306 A 3(2-2-5) อ.จริวฑัฒ์ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-15.30) 313, ศ. (15.30-17.30) 3103การประมวลผลและการจดัการฐานขอ้มลู7123601 A 3(2-2-5) ผศ.พรทพิย์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายไกรวชิญ ์พรานเจรญิ )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สุกญัชลกิา บญุมาธรรม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 6

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594274009

นายไกรวิชญ ์พรานเจรญิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594274010

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายคเณศ ศรโีสภา

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอรป์ระยุกต์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-74/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (13.30-16.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 G 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 3105, อ. (10.30-12.30) 313เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 B 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-10.30) 3104, พฤ. (10.30-12.30) 312เทคโนโลยเีวบ็7122402 A 3(2-2-5) อ.สุกญัชลกิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-16.30) 26405คณิตศาสตรส์าํหรบัคอมพวิเตอร์7123104 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชนิตรน์าถ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-15.30) 26503, อ. (15.30-17.30) 26201การเขยีนโปรแกรมประยุกตโ์ดยใชภ้าษาภ7123306 A 3(2-2-5) อ.จริวฑัฒ์ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-15.30) 313, ศ. (15.30-17.30) 3103การประมวลผลและการจดัการฐานขอ้มลู7123601 A 3(2-2-5) ผศ.พรทพิย์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายคเณศ ศรโีสภา )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สุกญัชลกิา บญุมาธรรม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 6

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594274010

นายคเณศ ศรโีสภา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594274011

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายจกัรพงษ ์ชยัยะศิรสิวุรรณ

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอรป์ระยุกต์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-74/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (13.30-16.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 G 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 3105, อ. (10.30-12.30) 313เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 B 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-10.30) 3104, พฤ. (10.30-12.30) 312เทคโนโลยเีวบ็7122402 A 3(2-2-5) อ.สุกญัชลกิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-16.30) 26405คณิตศาสตรส์าํหรบัคอมพวิเตอร์7123104 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชนิตรน์าถ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-15.30) 26503, อ. (15.30-17.30) 26201การเขยีนโปรแกรมประยุกตโ์ดยใชภ้าษาภ7123306 A 3(2-2-5) อ.จริวฑัฒ์ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-15.30) 313, ศ. (15.30-17.30) 3103การประมวลผลและการจดัการฐานขอ้มลู7123601 A 3(2-2-5) ผศ.พรทพิย์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายจกัรพงษ ์ชยัยะศิรสุิวรรณ )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สุกญัชลกิา บญุมาธรรม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 6

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594274011

นายจกัรพงษ ์ชยัยะศิรสิวุรรณ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594274012

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายธนสทิธิ์ คงวฒันา

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอรป์ระยุกต์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-74/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (13.30-16.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 G 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 3105, อ. (10.30-12.30) 313เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 B 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-10.30) 3104, พฤ. (10.30-12.30) 312เทคโนโลยเีวบ็7122402 A 3(2-2-5) อ.สุกญัชลกิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-16.30) 26405คณิตศาสตรส์าํหรบัคอมพวิเตอร์7123104 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชนิตรน์าถ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-15.30) 26503, อ. (15.30-17.30) 26201การเขยีนโปรแกรมประยุกตโ์ดยใชภ้าษาภ7123306 A 3(2-2-5) อ.จริวฑัฒ์ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-15.30) 313, ศ. (15.30-17.30) 3103การประมวลผลและการจดัการฐานขอ้มลู7123601 A 3(2-2-5) ผศ.พรทพิย์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายธนสทิธิ์ คงวฒันา )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สุกญัชลกิา บญุมาธรรม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 6

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594274012

นายธนสทิธิ์ คงวฒันา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594274014

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายนครนิทร ์บตุรเกตุ

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอรป์ระยุกต์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-74/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (13.30-16.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 G 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 3105, อ. (10.30-12.30) 313เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 B 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-10.30) 3104, พฤ. (10.30-12.30) 312เทคโนโลยเีวบ็7122402 A 3(2-2-5) อ.สุกญัชลกิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-16.30) 26405คณิตศาสตรส์าํหรบัคอมพวิเตอร์7123104 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชนิตรน์าถ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-15.30) 26503, อ. (15.30-17.30) 26201การเขยีนโปรแกรมประยุกตโ์ดยใชภ้าษาภ7123306 A 3(2-2-5) อ.จริวฑัฒ์ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-15.30) 313, ศ. (15.30-17.30) 3103การประมวลผลและการจดัการฐานขอ้มลู7123601 A 3(2-2-5) ผศ.พรทพิย์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายนครนิทร ์บตุรเกต ุ)

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สุกญัชลกิา บญุมาธรรม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 6

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594274014

นายนครนิทร ์บตุรเกตุ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594274015

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายนนท ีขําขม

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอรป์ระยุกต์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-74/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (13.30-16.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 G 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 3105, อ. (10.30-12.30) 313เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 B 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-10.30) 3104, พฤ. (10.30-12.30) 312เทคโนโลยเีวบ็7122402 A 3(2-2-5) อ.สุกญัชลกิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-16.30) 26405คณิตศาสตรส์าํหรบัคอมพวิเตอร์7123104 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชนิตรน์าถ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-15.30) 26503, อ. (15.30-17.30) 26201การเขยีนโปรแกรมประยุกตโ์ดยใชภ้าษาภ7123306 A 3(2-2-5) อ.จริวฑัฒ์ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-15.30) 313, ศ. (15.30-17.30) 3103การประมวลผลและการจดัการฐานขอ้มลู7123601 A 3(2-2-5) ผศ.พรทพิย์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายนนท ีขาํขม )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สุกญัชลกิา บญุมาธรรม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 6

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594274015

นายนนท ีขําขม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594274016

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายภมิูสนัต ์ชูแสง

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอรป์ระยุกต์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-74/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (13.30-16.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 G 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 3105, อ. (10.30-12.30) 313เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 B 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-10.30) 3104, พฤ. (10.30-12.30) 312เทคโนโลยเีวบ็7122402 A 3(2-2-5) อ.สุกญัชลกิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-16.30) 26405คณิตศาสตรส์าํหรบัคอมพวิเตอร์7123104 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชนิตรน์าถ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-15.30) 26503, อ. (15.30-17.30) 26201การเขยีนโปรแกรมประยุกตโ์ดยใชภ้าษาภ7123306 A 3(2-2-5) อ.จริวฑัฒ์ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-15.30) 313, ศ. (15.30-17.30) 3103การประมวลผลและการจดัการฐานขอ้มลู7123601 A 3(2-2-5) ผศ.พรทพิย์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายภมูสินัต ์ชูแสง )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สุกญัชลกิา บญุมาธรรม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 6

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594274016

นายภมิูสนัต ์ชูแสง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594274018

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายรณรงศ ์รอดเลศิ

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอรป์ระยุกต์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-74/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (13.30-16.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 G 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 3105, อ. (10.30-12.30) 313เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 B 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-10.30) 3104, พฤ. (10.30-12.30) 312เทคโนโลยเีวบ็7122402 A 3(2-2-5) อ.สุกญัชลกิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-16.30) 26405คณิตศาสตรส์าํหรบัคอมพวิเตอร์7123104 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชนิตรน์าถ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-15.30) 26503, อ. (15.30-17.30) 26201การเขยีนโปรแกรมประยุกตโ์ดยใชภ้าษาภ7123306 A 3(2-2-5) อ.จริวฑัฒ์ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-15.30) 313, ศ. (15.30-17.30) 3103การประมวลผลและการจดัการฐานขอ้มลู7123601 A 3(2-2-5) ผศ.พรทพิย์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายรณรงศ ์รอดเลศิ )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สุกญัชลกิา บญุมาธรรม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 6

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594274018

นายรณรงศ ์รอดเลศิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594274019

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายรชัพล พระเทศ

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอรป์ระยุกต์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-74/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (13.30-16.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 G 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 3105, อ. (10.30-12.30) 313เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 B 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-10.30) 3104, พฤ. (10.30-12.30) 312เทคโนโลยเีวบ็7122402 A 3(2-2-5) อ.สุกญัชลกิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-16.30) 26405คณิตศาสตรส์าํหรบัคอมพวิเตอร์7123104 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชนิตรน์าถ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-15.30) 26503, อ. (15.30-17.30) 26201การเขยีนโปรแกรมประยุกตโ์ดยใชภ้าษาภ7123306 A 3(2-2-5) อ.จริวฑัฒ์ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-15.30) 313, ศ. (15.30-17.30) 3103การประมวลผลและการจดัการฐานขอ้มลู7123601 A 3(2-2-5) ผศ.พรทพิย์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายรชัพล พระเทศ )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สุกญัชลกิา บญุมาธรรม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 6

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594274019

นายรชัพล พระเทศ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594274021

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายลอืนาม นกน่วม

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอรป์ระยุกต์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-74/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (13.30-16.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 G 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 3105, อ. (10.30-12.30) 313เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 B 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-10.30) 3104, พฤ. (10.30-12.30) 312เทคโนโลยเีวบ็7122402 A 3(2-2-5) อ.สุกญัชลกิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-16.30) 26405คณิตศาสตรส์าํหรบัคอมพวิเตอร์7123104 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชนิตรน์าถ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-15.30) 26503, อ. (15.30-17.30) 26201การเขยีนโปรแกรมประยุกตโ์ดยใชภ้าษาภ7123306 A 3(2-2-5) อ.จริวฑัฒ์ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-15.30) 313, ศ. (15.30-17.30) 3103การประมวลผลและการจดัการฐานขอ้มลู7123601 A 3(2-2-5) ผศ.พรทพิย์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายลอืนาม นกน่วม )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สุกญัชลกิา บญุมาธรรม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 6

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594274021

นายลอืนาม นกน่วม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594274022

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายศรพรหม รตันเวชอนนัต์

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอรป์ระยุกต์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-74/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (13.30-16.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 G 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 3105, อ. (10.30-12.30) 313เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 B 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-10.30) 3104, พฤ. (10.30-12.30) 312เทคโนโลยเีวบ็7122402 A 3(2-2-5) อ.สุกญัชลกิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-16.30) 26405คณิตศาสตรส์าํหรบัคอมพวิเตอร์7123104 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชนิตรน์าถ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-15.30) 26503, อ. (15.30-17.30) 26201การเขยีนโปรแกรมประยุกตโ์ดยใชภ้าษาภ7123306 A 3(2-2-5) อ.จริวฑัฒ์ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-15.30) 313, ศ. (15.30-17.30) 3103การประมวลผลและการจดัการฐานขอ้มลู7123601 A 3(2-2-5) ผศ.พรทพิย์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายศรพรหม รตันเวชอนนัต ์)

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สุกญัชลกิา บญุมาธรรม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 6

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594274022

นายศรพรหม รตันเวชอนนัต์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594274023

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายศกัด์ิสทิธิ์ ชุ่มชงั

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอรป์ระยุกต์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-74/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (13.30-16.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 G 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-16.30) 26405คณิตศาสตรส์าํหรบัคอมพวิเตอร์7123104 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชนิตรน์าถ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-15.30) 26503, อ. (15.30-17.30) 26201การเขยีนโปรแกรมประยุกตโ์ดยใชภ้าษาภ7123306 A 3(2-2-5) อ.จริวฑัฒ์ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 313การวเิคราะหแ์ละออกแบบเชงิวตัถุ7124303 B 3(2-2-5) ผศ.ศิวาพร 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (0.00-00.00) .NC.โครงงานคอมพวิเตอรป์ระยุกต์7124902 A 3(0-0-9) ผศ.ศิวาพร

ศ. (08.30-10.30) 3101เทคโนโลยคีอมพวิเตอรเ์พือ่การบรหิาร7133402 B 3(2-2-5) อ.กรกรต 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายศกัดิ์สทิธิ์ ชุ่มชงั )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สุกญัชลกิา บญุมาธรรม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 9

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594274023

นายศกัด์ิสทิธิ์ ชุ่มชงั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594274026

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายศิรณัฐ จนัทรแ์สนโรจน์

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอรป์ระยุกต์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-74/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (13.30-16.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 G 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 3105, อ. (10.30-12.30) 313เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 B 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-10.30) 3104, พฤ. (10.30-12.30) 312เทคโนโลยเีวบ็7122402 A 3(2-2-5) อ.สุกญัชลกิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-16.30) 26405คณิตศาสตรส์าํหรบัคอมพวิเตอร์7123104 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชนิตรน์าถ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-15.30) 26503, อ. (15.30-17.30) 26201การเขยีนโปรแกรมประยุกตโ์ดยใชภ้าษาภ7123306 A 3(2-2-5) อ.จริวฑัฒ์ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-15.30) 313, ศ. (15.30-17.30) 3103การประมวลผลและการจดัการฐานขอ้มลู7123601 A 3(2-2-5) ผศ.พรทพิย์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายศิรณฐั จนัทรแ์สนโรจน ์)

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สุกญัชลกิา บญุมาธรรม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 6

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594274026

นายศิรณัฐ จนัทรแ์สนโรจน์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594274027

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายธนชิต มีชนะ

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอรป์ระยุกต์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-74/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (13.30-16.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 G 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 3105, อ. (10.30-12.30) 313เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 B 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-10.30) 3104, พฤ. (10.30-12.30) 312เทคโนโลยเีวบ็7122402 A 3(2-2-5) อ.สุกญัชลกิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-16.30) 26405คณิตศาสตรส์าํหรบัคอมพวิเตอร์7123104 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชนิตรน์าถ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-15.30) 26503, อ. (15.30-17.30) 26201การเขยีนโปรแกรมประยุกตโ์ดยใชภ้าษาภ7123306 A 3(2-2-5) อ.จริวฑัฒ์ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-15.30) 313, ศ. (15.30-17.30) 3103การประมวลผลและการจดัการฐานขอ้มลู7123601 A 3(2-2-5) ผศ.พรทพิย์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายธนชติ มชีนะ )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สุกญัชลกิา บญุมาธรรม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 6

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594274027

นายธนชิต มีชนะ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594274028

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายวฒุพินัธุ ์ซอ

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอรป์ระยุกต์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-74/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (13.30-16.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 G 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 3105, อ. (10.30-12.30) 313เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 B 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-10.30) 3104, พฤ. (10.30-12.30) 312เทคโนโลยเีวบ็7122402 A 3(2-2-5) อ.สุกญัชลกิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-16.30) 26405คณิตศาสตรส์าํหรบัคอมพวิเตอร์7123104 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชนิตรน์าถ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-15.30) 26503, อ. (15.30-17.30) 26201การเขยีนโปรแกรมประยุกตโ์ดยใชภ้าษาภ7123306 A 3(2-2-5) อ.จริวฑัฒ์ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-15.30) 313, ศ. (15.30-17.30) 3103การประมวลผลและการจดัการฐานขอ้มลู7123601 A 3(2-2-5) ผศ.พรทพิย์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายวุฒพินัธุ ์ซอ )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สุกญัชลกิา บญุมาธรรม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 6

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594274028

นายวฒุพินัธุ ์ซอ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594274029

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวบญุฑรกิา ภมิูมาก

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอรป์ระยุกต์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-74/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (13.30-16.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 G 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 3105, อ. (10.30-12.30) 313เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 B 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-10.30) 3104, พฤ. (10.30-12.30) 312เทคโนโลยเีวบ็7122402 A 3(2-2-5) อ.สุกญัชลกิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-16.30) 26405คณิตศาสตรส์าํหรบัคอมพวิเตอร์7123104 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชนิตรน์าถ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-15.30) 26503, อ. (15.30-17.30) 26201การเขยีนโปรแกรมประยุกตโ์ดยใชภ้าษาภ7123306 A 3(2-2-5) อ.จริวฑัฒ์ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-15.30) 313, ศ. (15.30-17.30) 3103การประมวลผลและการจดัการฐานขอ้มลู7123601 A 3(2-2-5) ผศ.พรทพิย์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวบญุฑรกิา ภมูมิาก )

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สุกญัชลกิา บญุมาธรรม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 6

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594274029

นางสาวบญุฑรกิา ภมิูมาก

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594274030

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายชยัอนล เอยีงสมบูรณ์

โปรแกรมวิชา คอมพวิเตอรป์ระยุกต์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-74/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (13.30-16.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 G 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-10.30) 3105, อ. (10.30-12.30) 313เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 B 3(2-2-5) อ. ดร.ปราโมทย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-10.30) 3104, พฤ. (10.30-12.30) 312เทคโนโลยเีวบ็7122402 A 3(2-2-5) อ.สุกญัชลกิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-16.30) 26405คณิตศาสตรส์าํหรบัคอมพวิเตอร์7123104 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชนิตรน์าถ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-15.30) 26503, อ. (15.30-17.30) 26201การเขยีนโปรแกรมประยุกตโ์ดยใชภ้าษาภ7123306 A 3(2-2-5) อ.จริวฑัฒ์ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-15.30) 313, ศ. (15.30-17.30) 3103การประมวลผลและการจดัการฐานขอ้มลู7123601 A 3(2-2-5) ผศ.พรทพิย์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 16,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 16,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายชยัอนล เอยีงสมบูรณ ์)

 16,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สุกญัชลกิา บญุมาธรรม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 6

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

16,000

2/2560

594274030

นายชยัอนล เอยีงสมบูรณ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหกพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594276101

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกมลรตัน ์นอ้ยกาญจนะ

โปรแกรมวิชา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-76/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 719ชวีสถติสิาธารณสุข0988210 A 3(3-0-6) อ.เมษยิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 26402อนามยัสิง่แวดลอ้ม0988240 A 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26403อนามยัครอบครวั0988240 C 3(3-0-6) อ.บวรจติ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26403การควบคุมโรคตดิเชื้อและโรคไรเ้ชื้อ0988241 A 3(3-0-6) อ.บญุตา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 1441ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 C 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1431ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 E 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) 435, ศ. (12.30-15.30)ปรสติวทิยา4032402 A 3(2-3-4) อ.ดาํรงค์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกมลรตัน ์นอ้ยกาญจนะ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.บญุตา กลิน่มาล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594276101

นางสาวกมลรตัน์ นอ้ยกาญจนะ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594276102

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกญัญาณัฐ พนัธห์นู

โปรแกรมวิชา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-76/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 719ชวีสถติสิาธารณสุข0988210 A 3(3-0-6) อ.เมษยิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 26402อนามยัสิง่แวดลอ้ม0988240 A 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26403อนามยัครอบครวั0988240 C 3(3-0-6) อ.บวรจติ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26403การควบคุมโรคตดิเชื้อและโรคไรเ้ชื้อ0988241 A 3(3-0-6) อ.บญุตา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 1441ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 C 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1431ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 E 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) 435, ศ. (12.30-15.30)ปรสติวทิยา4032402 A 3(2-3-4) อ.ดาํรงค์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกญัญาณฐั พนัธห์นู )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.บญุตา กลิน่มาล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594276102

นางสาวกญัญาณัฐ พนัธห์นู

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594276103

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกญัญารตัน ์ปานดาํ

โปรแกรมวิชา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-76/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 719ชวีสถติสิาธารณสุข0988210 A 3(3-0-6) อ.เมษยิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 26402อนามยัสิง่แวดลอ้ม0988240 A 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26403อนามยัครอบครวั0988240 C 3(3-0-6) อ.บวรจติ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26403การควบคุมโรคตดิเชื้อและโรคไรเ้ชื้อ0988241 A 3(3-0-6) อ.บญุตา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 1441ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 C 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1431ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 E 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) 435, ศ. (12.30-15.30)ปรสติวทิยา4032402 A 3(2-3-4) อ.ดาํรงค์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกญัญารตัน ์ปานดาํ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.บญุตา กลิน่มาล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594276103

นางสาวกญัญารตัน์ ปานดาํ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594276104

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวขนิษฐา พบูิลยธ์ญัญะ

โปรแกรมวิชา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-76/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 719ชวีสถติสิาธารณสุข0988210 A 3(3-0-6) อ.เมษยิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 26402อนามยัสิง่แวดลอ้ม0988240 A 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26403อนามยัครอบครวั0988240 C 3(3-0-6) อ.บวรจติ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26403การควบคุมโรคตดิเชื้อและโรคไรเ้ชื้อ0988241 A 3(3-0-6) อ.บญุตา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 1441ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 C 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1431ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 E 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) 435, ศ. (12.30-15.30)ปรสติวทิยา4032402 A 3(2-3-4) อ.ดาํรงค์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวขนิษฐา พบูิลยธ์ญัญะ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.บญุตา กลิน่มาล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594276104

นางสาวขนิษฐา พบูิลยธ์ญัญะ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594276106

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจรยิา ศรสทิธิ

โปรแกรมวิชา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-76/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 719ชวีสถติสิาธารณสุข0988210 A 3(3-0-6) อ.เมษยิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 26402อนามยัสิง่แวดลอ้ม0988240 A 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26403อนามยัครอบครวั0988240 C 3(3-0-6) อ.บวรจติ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26403การควบคุมโรคตดิเชื้อและโรคไรเ้ชื้อ0988241 A 3(3-0-6) อ.บญุตา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 1441ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 C 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1431ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 E 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) 435, ศ. (12.30-15.30)ปรสติวทิยา4032402 A 3(2-3-4) อ.ดาํรงค์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวจรยิา ศรสทิธ ิ)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.บญุตา กลิน่มาล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594276106

นางสาวจรยิา ศรสทิธิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594276107

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจนัทรจ์ริา คนมัน่

โปรแกรมวิชา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-76/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 719ชวีสถติสิาธารณสุข0988210 A 3(3-0-6) อ.เมษยิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 26402อนามยัสิง่แวดลอ้ม0988240 A 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26403อนามยัครอบครวั0988240 C 3(3-0-6) อ.บวรจติ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26403การควบคุมโรคตดิเชื้อและโรคไรเ้ชื้อ0988241 A 3(3-0-6) อ.บญุตา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 1441ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 C 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1431ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 E 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) 435, ศ. (12.30-15.30)ปรสติวทิยา4032402 A 3(2-3-4) อ.ดาํรงค์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวจนัทรจ์ริา คนม ัน่ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.บญุตา กลิน่มาล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594276107

นางสาวจนัทรจ์ริา คนมัน่

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594276108

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจารุวรรณ จอนพุม่

โปรแกรมวิชา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-76/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 719ชวีสถติสิาธารณสุข0988210 A 3(3-0-6) อ.เมษยิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 26402อนามยัสิง่แวดลอ้ม0988240 A 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26403อนามยัครอบครวั0988240 C 3(3-0-6) อ.บวรจติ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26403การควบคุมโรคตดิเชื้อและโรคไรเ้ชื้อ0988241 A 3(3-0-6) อ.บญุตา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 1441ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 C 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1431ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 E 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) 435, ศ. (12.30-15.30)ปรสติวทิยา4032402 A 3(2-3-4) อ.ดาํรงค์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวจารุวรรณ จอนพุม่ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.บญุตา กลิน่มาล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594276108

นางสาวจารุวรรณ จอนพุม่

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594276109

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจรีวรรณ ทองกลดั

โปรแกรมวิชา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-76/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 719ชวีสถติสิาธารณสุข0988210 A 3(3-0-6) อ.เมษยิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 26402อนามยัสิง่แวดลอ้ม0988240 A 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26403อนามยัครอบครวั0988240 C 3(3-0-6) อ.บวรจติ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26403การควบคุมโรคตดิเชื้อและโรคไรเ้ชื้อ0988241 A 3(3-0-6) อ.บญุตา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 1441ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 C 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1431ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 E 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) 435, ศ. (12.30-15.30)ปรสติวทิยา4032402 A 3(2-3-4) อ.ดาํรงค์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวจรีวรรณ ทองกลดั )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.บญุตา กลิน่มาล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594276109

นางสาวจรีวรรณ ทองกลดั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594276110

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเจนจริา เทพพทิกัษ์

โปรแกรมวิชา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-76/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 719ชวีสถติสิาธารณสุข0988210 A 3(3-0-6) อ.เมษยิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 26402อนามยัสิง่แวดลอ้ม0988240 A 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26403อนามยัครอบครวั0988240 C 3(3-0-6) อ.บวรจติ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26403การควบคุมโรคตดิเชื้อและโรคไรเ้ชื้อ0988241 A 3(3-0-6) อ.บญุตา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 1441ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 C 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1431ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 E 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) 435, ศ. (12.30-15.30)ปรสติวทิยา4032402 A 3(2-3-4) อ.ดาํรงค์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวเจนจริา เทพพทิกัษ ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.บญุตา กลิน่มาล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594276110

นางสาวเจนจริา เทพพทิกัษ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594276111

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชโลธร ศรแีจ ้

โปรแกรมวิชา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-76/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 719ชวีสถติสิาธารณสุข0988210 A 3(3-0-6) อ.เมษยิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 26402อนามยัสิง่แวดลอ้ม0988240 A 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26403อนามยัครอบครวั0988240 C 3(3-0-6) อ.บวรจติ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26403การควบคุมโรคตดิเชื้อและโรคไรเ้ชื้อ0988241 A 3(3-0-6) อ.บญุตา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 1441ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 C 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1431ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 E 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) 435, ศ. (12.30-15.30)ปรสติวทิยา4032402 A 3(2-3-4) อ.ดาํรงค์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวชโลธร ศรแีจ ้)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.บญุตา กลิน่มาล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594276111

นางสาวชโลธร ศรแีจ ้

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594276112

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวโชตญิา ตัง้จติคาํนวณการ

โปรแกรมวิชา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-76/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 719ชวีสถติสิาธารณสุข0988210 A 3(3-0-6) อ.เมษยิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 26402อนามยัสิง่แวดลอ้ม0988240 A 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26403อนามยัครอบครวั0988240 C 3(3-0-6) อ.บวรจติ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26403การควบคุมโรคตดิเชื้อและโรคไรเ้ชื้อ0988241 A 3(3-0-6) อ.บญุตา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 1441ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 C 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1431ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 E 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) 435, ศ. (12.30-15.30)ปรสติวทิยา4032402 A 3(2-3-4) อ.ดาํรงค์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวโชตญิา ตัง้จติคาํนวณการ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.บญุตา กลิน่มาล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594276112

นางสาวโชตญิา ตัง้จติคาํนวณการ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594276113

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวฐติริตัน ์ภทัรนิทรพ์งศ์

โปรแกรมวิชา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-76/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 719ชวีสถติสิาธารณสุข0988210 A 3(3-0-6) อ.เมษยิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 26402อนามยัสิง่แวดลอ้ม0988240 A 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26403อนามยัครอบครวั0988240 C 3(3-0-6) อ.บวรจติ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26403การควบคุมโรคตดิเชื้อและโรคไรเ้ชื้อ0988241 A 3(3-0-6) อ.บญุตา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 1441ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 C 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1431ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 E 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) 435, ศ. (12.30-15.30)ปรสติวทิยา4032402 A 3(2-3-4) อ.ดาํรงค์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวฐติริตัน ์ภทัรนิทรพ์งศ ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.บญุตา กลิน่มาล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594276113

นางสาวฐติริตัน์ ภทัรนิทรพ์งศ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594276115

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวทศันีย ์ดีแกว้

โปรแกรมวิชา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-76/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 719ชวีสถติสิาธารณสุข0988210 A 3(3-0-6) อ.เมษยิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 26402อนามยัสิง่แวดลอ้ม0988240 A 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26403อนามยัครอบครวั0988240 C 3(3-0-6) อ.บวรจติ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26403การควบคุมโรคตดิเชื้อและโรคไรเ้ชื้อ0988241 A 3(3-0-6) อ.บญุตา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 1441ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 C 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1431ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 E 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) 435, ศ. (12.30-15.30)ปรสติวทิยา4032402 A 3(2-3-4) อ.ดาํรงค์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวทศันีย ์ดแีกว้ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.บญุตา กลิน่มาล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594276115

นางสาวทศันีย ์ดีแกว้

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594276116

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเบญจมาศ อนิทรชาติ

โปรแกรมวิชา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-76/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 719ชวีสถติสิาธารณสุข0988210 A 3(3-0-6) อ.เมษยิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 26402อนามยัสิง่แวดลอ้ม0988240 A 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26403อนามยัครอบครวั0988240 C 3(3-0-6) อ.บวรจติ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26403การควบคุมโรคตดิเชื้อและโรคไรเ้ชื้อ0988241 A 3(3-0-6) อ.บญุตา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 1441ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 C 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1431ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 E 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) 435, ศ. (12.30-15.30)ปรสติวทิยา4032402 A 3(2-3-4) อ.ดาํรงค์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวเบญจมาศ อนิทรชาต ิ)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.บญุตา กลิน่มาล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594276116

นางสาวเบญจมาศ อนิทรชาติ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594276117

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปรญิดา พูลสวสัด์ิ

โปรแกรมวิชา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-76/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 719ชวีสถติสิาธารณสุข0988210 A 3(3-0-6) อ.เมษยิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 26402อนามยัสิง่แวดลอ้ม0988240 A 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26403อนามยัครอบครวั0988240 C 3(3-0-6) อ.บวรจติ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26403การควบคุมโรคตดิเชื้อและโรคไรเ้ชื้อ0988241 A 3(3-0-6) อ.บญุตา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 1441ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 C 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1431ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 E 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) 435, ศ. (12.30-15.30)ปรสติวทิยา4032402 A 3(2-3-4) อ.ดาํรงค์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวปรญิดา พลูสวสัดิ์ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.บญุตา กลิน่มาล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594276117

นางสาวปรญิดา พูลสวสัด์ิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594276118

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปรยีาภรณ์ เอีย่มสะอาด

โปรแกรมวิชา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-76/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 719ชวีสถติสิาธารณสุข0988210 A 3(3-0-6) อ.เมษยิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 26402อนามยัสิง่แวดลอ้ม0988240 A 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26403อนามยัครอบครวั0988240 C 3(3-0-6) อ.บวรจติ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26403การควบคุมโรคตดิเชื้อและโรคไรเ้ชื้อ0988241 A 3(3-0-6) อ.บญุตา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 1441ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 C 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1431ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 E 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) 435, ศ. (12.30-15.30)ปรสติวทิยา4032402 A 3(2-3-4) อ.ดาํรงค์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวปรยีาภรณ ์เอีย่มสะอาด )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.บญุตา กลิน่มาล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594276118

นางสาวปรยีาภรณ์ เอีย่มสะอาด

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594276119

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปรยีาภา หงษว์เิศษ

โปรแกรมวิชา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-76/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 719ชวีสถติสิาธารณสุข0988210 A 3(3-0-6) อ.เมษยิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 26402อนามยัสิง่แวดลอ้ม0988240 A 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26403อนามยัครอบครวั0988240 C 3(3-0-6) อ.บวรจติ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26403การควบคุมโรคตดิเชื้อและโรคไรเ้ชื้อ0988241 A 3(3-0-6) อ.บญุตา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 1441ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 C 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1431ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 E 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) 435, ศ. (12.30-15.30)ปรสติวทิยา4032402 A 3(2-3-4) อ.ดาํรงค์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวปรยีาภา หงษว์เิศษ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.บญุตา กลิน่มาล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594276119

นางสาวปรยีาภา หงษว์ิเศษ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594276120

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปิยะธิดา แกว้เมฆผา

โปรแกรมวิชา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-76/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 719ชวีสถติสิาธารณสุข0988210 A 3(3-0-6) อ.เมษยิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 26402อนามยัสิง่แวดลอ้ม0988240 A 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26403อนามยัครอบครวั0988240 C 3(3-0-6) อ.บวรจติ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26403การควบคุมโรคตดิเชื้อและโรคไรเ้ชื้อ0988241 A 3(3-0-6) อ.บญุตา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 1441ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 C 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1431ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 E 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) 435, ศ. (12.30-15.30)ปรสติวทิยา4032402 A 3(2-3-4) อ.ดาํรงค์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวปิยะธดิา แกว้เมฆผา )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.บญุตา กลิน่มาล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594276120

นางสาวปิยะธิดา แกว้เมฆผา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594276121

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพรชนก ประเสรฐิปาน

โปรแกรมวิชา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-76/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 719ชวีสถติสิาธารณสุข0988210 A 3(3-0-6) อ.เมษยิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 26402อนามยัสิง่แวดลอ้ม0988240 A 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26403อนามยัครอบครวั0988240 C 3(3-0-6) อ.บวรจติ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26403การควบคุมโรคตดิเชื้อและโรคไรเ้ชื้อ0988241 A 3(3-0-6) อ.บญุตา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 1441ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 C 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1431ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 E 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) 435, ศ. (12.30-15.30)ปรสติวทิยา4032402 A 3(2-3-4) อ.ดาํรงค์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวพรชนก ประเสรฐิปาน )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.บญุตา กลิน่มาล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594276121

นางสาวพรชนก ประเสรฐิปาน

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594276122

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพรพมิล มิตรดี

โปรแกรมวิชา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-76/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 719ชวีสถติสิาธารณสุข0988210 A 3(3-0-6) อ.เมษยิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 26402อนามยัสิง่แวดลอ้ม0988240 A 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26403อนามยัครอบครวั0988240 C 3(3-0-6) อ.บวรจติ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26403การควบคุมโรคตดิเชื้อและโรคไรเ้ชื้อ0988241 A 3(3-0-6) อ.บญุตา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 1441ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 C 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1431ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 E 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) 435, ศ. (12.30-15.30)ปรสติวทิยา4032402 A 3(2-3-4) อ.ดาํรงค์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวพรพมิล มติรด ี)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.บญุตา กลิน่มาล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594276122

นางสาวพรพมิล มิตรดี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594276123

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพจิติรา นุชนารถ

โปรแกรมวิชา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-76/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 719ชวีสถติสิาธารณสุข0988210 A 3(3-0-6) อ.เมษยิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 26402อนามยัสิง่แวดลอ้ม0988240 A 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26403อนามยัครอบครวั0988240 C 3(3-0-6) อ.บวรจติ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26403การควบคุมโรคตดิเชื้อและโรคไรเ้ชื้อ0988241 A 3(3-0-6) อ.บญุตา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 1441ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 C 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1431ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 E 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) 435, ศ. (12.30-15.30)ปรสติวทิยา4032402 A 3(2-3-4) อ.ดาํรงค์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวพจิติรา นุชนารถ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.บญุตา กลิน่มาล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594276123

นางสาวพจิติรา นุชนารถ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594276124

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวลลิาพรณ์ ดีสา

โปรแกรมวิชา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-76/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 719ชวีสถติสิาธารณสุข0988210 A 3(3-0-6) อ.เมษยิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 26402อนามยัสิง่แวดลอ้ม0988240 A 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26403อนามยัครอบครวั0988240 C 3(3-0-6) อ.บวรจติ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26403การควบคุมโรคตดิเชื้อและโรคไรเ้ชื้อ0988241 A 3(3-0-6) อ.บญุตา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 1441ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 C 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1431ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 E 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) 435, ศ. (12.30-15.30)ปรสติวทิยา4032402 A 3(2-3-4) อ.ดาํรงค์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวลลิาพรณ ์ดสีา )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.บญุตา กลิน่มาล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594276124

นางสาวลลิาพรณ์ ดีสา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594276126

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววรญัญา ชมแค

โปรแกรมวิชา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-76/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 719ชวีสถติสิาธารณสุข0988210 A 3(3-0-6) อ.เมษยิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 26402อนามยัสิง่แวดลอ้ม0988240 A 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26403อนามยัครอบครวั0988240 C 3(3-0-6) อ.บวรจติ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26403การควบคุมโรคตดิเชื้อและโรคไรเ้ชื้อ0988241 A 3(3-0-6) อ.บญุตา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 1441ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 C 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1431ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 E 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) 435, ศ. (12.30-15.30)ปรสติวทิยา4032402 A 3(2-3-4) อ.ดาํรงค์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาววรญัญา ชมแค )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.บญุตา กลิน่มาล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594276126

นางสาววรญัญา ชมแค

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594276127

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววราพร มาหนูพนัธ์

โปรแกรมวิชา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-76/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 719ชวีสถติสิาธารณสุข0988210 A 3(3-0-6) อ.เมษยิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 26402อนามยัสิง่แวดลอ้ม0988240 A 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26403อนามยัครอบครวั0988240 C 3(3-0-6) อ.บวรจติ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26403การควบคุมโรคตดิเชื้อและโรคไรเ้ชื้อ0988241 A 3(3-0-6) อ.บญุตา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 1441ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 C 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1431ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 E 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) 435, ศ. (12.30-15.30)ปรสติวทิยา4032402 A 3(2-3-4) อ.ดาํรงค์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาววราพร มาหนูพนัธ ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.บญุตา กลิน่มาล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594276127

นางสาววราพร มาหนูพนัธ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594276128

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววนัทนีย ์เจก็กลดั

โปรแกรมวิชา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-76/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 719ชวีสถติสิาธารณสุข0988210 A 3(3-0-6) อ.เมษยิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 26402อนามยัสิง่แวดลอ้ม0988240 A 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26403อนามยัครอบครวั0988240 C 3(3-0-6) อ.บวรจติ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26403การควบคุมโรคตดิเชื้อและโรคไรเ้ชื้อ0988241 A 3(3-0-6) อ.บญุตา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 1441ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 C 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1431ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 E 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) 435, ศ. (12.30-15.30)ปรสติวทิยา4032402 A 3(2-3-4) อ.ดาํรงค์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาววนัทนีย ์เจก็กลดั )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.บญุตา กลิน่มาล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594276128

นางสาววนัทนีย ์เจก็กลดั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594276130

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววลิาสนีิ พรมเช้ือ

โปรแกรมวิชา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-76/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 719ชวีสถติสิาธารณสุข0988210 A 3(3-0-6) อ.เมษยิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 26402อนามยัสิง่แวดลอ้ม0988240 A 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26403อนามยัครอบครวั0988240 C 3(3-0-6) อ.บวรจติ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26403การควบคุมโรคตดิเชื้อและโรคไรเ้ชื้อ0988241 A 3(3-0-6) อ.บญุตา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 1441ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 C 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1431ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 E 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) 435, ศ. (12.30-15.30)ปรสติวทิยา4032402 A 3(2-3-4) อ.ดาํรงค์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาววลิาสนีิ พรมเชื้อ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.บญุตา กลิน่มาล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594276130

นางสาววิลาสนีิ พรมเช้ือ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594276131

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศรุตา นอ้ยเมือง

โปรแกรมวิชา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-76/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 719ชวีสถติสิาธารณสุข0988210 A 3(3-0-6) อ.เมษยิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 26402อนามยัสิง่แวดลอ้ม0988240 A 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26403อนามยัครอบครวั0988240 C 3(3-0-6) อ.บวรจติ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26403การควบคุมโรคตดิเชื้อและโรคไรเ้ชื้อ0988241 A 3(3-0-6) อ.บญุตา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 1441ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 C 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1431ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 E 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) 435, ศ. (12.30-15.30)ปรสติวทิยา4032402 A 3(2-3-4) อ.ดาํรงค์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวศรุตา นอ้ยเมอืง )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.บญุตา กลิน่มาล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594276131

นางสาวศรุตา นอ้ยเมือง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594276132

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิลาพร เจนนาวนิ

โปรแกรมวิชา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-76/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 719ชวีสถติสิาธารณสุข0988210 A 3(3-0-6) อ.เมษยิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 26402อนามยัสิง่แวดลอ้ม0988240 A 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26403อนามยัครอบครวั0988240 C 3(3-0-6) อ.บวรจติ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26403การควบคุมโรคตดิเชื้อและโรคไรเ้ชื้อ0988241 A 3(3-0-6) อ.บญุตา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 1441ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 C 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1431ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 E 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) 435, ศ. (12.30-15.30)ปรสติวทิยา4032402 A 3(2-3-4) อ.ดาํรงค์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวศิลาพร เจนนาวนิ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.บญุตา กลิน่มาล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594276132

นางสาวศิลาพร เจนนาวิน

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594276133

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสาธิตา อยู่ฉิม

โปรแกรมวิชา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-76/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 719ชวีสถติสิาธารณสุข0988210 A 3(3-0-6) อ.เมษยิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 26402อนามยัสิง่แวดลอ้ม0988240 A 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26403อนามยัครอบครวั0988240 C 3(3-0-6) อ.บวรจติ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26403การควบคุมโรคตดิเชื้อและโรคไรเ้ชื้อ0988241 A 3(3-0-6) อ.บญุตา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 1441ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 C 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1431ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 E 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) 435, ศ. (12.30-15.30)ปรสติวทิยา4032402 A 3(2-3-4) อ.ดาํรงค์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสาธติา อยู่ฉิม )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.บญุตา กลิน่มาล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594276133

นางสาวสาธิตา อยู่ฉิม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594276134

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสกุญัญา ชูเรอืง

โปรแกรมวิชา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-76/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 719ชวีสถติสิาธารณสุข0988210 A 3(3-0-6) อ.เมษยิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 26402อนามยัสิง่แวดลอ้ม0988240 A 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26403อนามยัครอบครวั0988240 C 3(3-0-6) อ.บวรจติ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26403การควบคุมโรคตดิเชื้อและโรคไรเ้ชื้อ0988241 A 3(3-0-6) อ.บญุตา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 1441ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 C 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1431ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 E 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) 435, ศ. (12.30-15.30)ปรสติวทิยา4032402 A 3(2-3-4) อ.ดาํรงค์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุกญัญา ชูเรอืง )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.บญุตา กลิน่มาล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594276134

นางสาวสกุญัญา ชูเรอืง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594276136

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสวุนนัท ์คาํพาที

โปรแกรมวิชา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-76/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 719ชวีสถติสิาธารณสุข0988210 A 3(3-0-6) อ.เมษยิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 26402อนามยัสิง่แวดลอ้ม0988240 A 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26403อนามยัครอบครวั0988240 C 3(3-0-6) อ.บวรจติ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26403การควบคุมโรคตดิเชื้อและโรคไรเ้ชื้อ0988241 A 3(3-0-6) อ.บญุตา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 1441ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 C 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1431ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 E 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) 435, ศ. (12.30-15.30)ปรสติวทิยา4032402 A 3(2-3-4) อ.ดาํรงค์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุวนนัท ์คาํพาท ี)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.บญุตา กลิน่มาล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594276136

นางสาวสวุนนัท ์คาํพาที

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594276138

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายสทิธิกร ทองโปรง่

โปรแกรมวิชา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-76/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 719ชวีสถติสิาธารณสุข0988210 A 3(3-0-6) อ.เมษยิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 26402อนามยัสิง่แวดลอ้ม0988240 A 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26403อนามยัครอบครวั0988240 C 3(3-0-6) อ.บวรจติ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26403การควบคุมโรคตดิเชื้อและโรคไรเ้ชื้อ0988241 A 3(3-0-6) อ.บญุตา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 1441ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 C 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1431ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 E 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) 435, ศ. (12.30-15.30)ปรสติวทิยา4032402 A 3(2-3-4) อ.ดาํรงค์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายสทิธกิร ทองโปร่ง )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.บญุตา กลิน่มาล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594276138

นายสทิธิกร ทองโปร่ง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594276139

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายอภสิทิธิ์ เสรมิผล

โปรแกรมวิชา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-76/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 719ชวีสถติสิาธารณสุข0988210 A 3(3-0-6) อ.เมษยิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 26402อนามยัสิง่แวดลอ้ม0988240 A 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26403อนามยัครอบครวั0988240 C 3(3-0-6) อ.บวรจติ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26403การควบคุมโรคตดิเชื้อและโรคไรเ้ชื้อ0988241 A 3(3-0-6) อ.บญุตา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 1441ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 C 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1431ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 E 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) 435, ศ. (12.30-15.30)ปรสติวทิยา4032402 A 3(2-3-4) อ.ดาํรงค์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายอภสิทิธิ์ เสรมิผล )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.บญุตา กลิน่มาล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594276139

นายอภสิทิธิ์ เสรมิผล

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594276140

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวดสุติา ชูแกว้(ทนุ)

โปรแกรมวิชา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-76/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 719ชวีสถติสิาธารณสุข0988210 A 3(3-0-6) อ.เมษยิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 26402อนามยัสิง่แวดลอ้ม0988240 A 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26403อนามยัครอบครวั0988240 C 3(3-0-6) อ.บวรจติ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26403การควบคุมโรคตดิเชื้อและโรคไรเ้ชื้อ0988241 A 3(3-0-6) อ.บญุตา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 1441ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 C 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1431ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 E 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) 435, ศ. (12.30-15.30)ปรสติวทิยา4032402 A 3(2-3-4) อ.ดาํรงค์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวดุสติา ชูแกว้(ทนุ) )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.บญุตา กลิน่มาล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594276140

นางสาวดสุติา ชูแกว้(ทนุ)

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594276141

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปทัมา เกตแุกว้

โปรแกรมวิชา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-76/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 719ชวีสถติสิาธารณสุข0988210 A 3(3-0-6) อ.เมษยิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 26402อนามยัสิง่แวดลอ้ม0988240 A 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26403อนามยัครอบครวั0988240 C 3(3-0-6) อ.บวรจติ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26403การควบคุมโรคตดิเชื้อและโรคไรเ้ชื้อ0988241 A 3(3-0-6) อ.บญุตา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 1441ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 C 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1431ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 E 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) 435, ศ. (12.30-15.30)ปรสติวทิยา4032402 A 3(2-3-4) อ.ดาํรงค์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวปทัมา เกตแุกว้ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.บญุตา กลิน่มาล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594276141

นางสาวปทัมา เกตแุกว้

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594276142

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพทิยารตัน ์มากมูล

โปรแกรมวิชา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-76/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 719ชวีสถติสิาธารณสุข0988210 A 3(3-0-6) อ.เมษยิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 26402อนามยัสิง่แวดลอ้ม0988240 A 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26403อนามยัครอบครวั0988240 C 3(3-0-6) อ.บวรจติ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26403การควบคุมโรคตดิเชื้อและโรคไรเ้ชื้อ0988241 A 3(3-0-6) อ.บญุตา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 1441ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 C 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1431ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 E 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) 435, ศ. (12.30-15.30)ปรสติวทิยา4032402 A 3(2-3-4) อ.ดาํรงค์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวพทิยารตัน ์มากมลู )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.บญุตา กลิน่มาล ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594276142

นางสาวพทิยารตัน์ มากมูล

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594276201

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกนัยส์ดุา เพชรนอ้ย

โปรแกรมวิชา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-76/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 719ชวีสถติสิาธารณสุข0988210 B 3(3-0-6) อ.เมษยิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 26403อนามยัสิง่แวดลอ้ม0988240 B 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26404อนามยัครอบครวั0988240 D 3(3-0-6) อ.บวรจติ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26404การควบคุมโรคตดิเชื้อและโรคไรเ้ชื้อ0988241 B 3(3-0-6) อ.บญุตา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1452ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 D 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (14.30-17.30) 1431ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 F 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (10.30-12.30) ศว.415, ศ. (08.30-11.30)ปรสติวทิยา4032402 B 3(2-3-4) อ.ดาํรงค์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกนัยสุ์ดา เพชรนอ้ย )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ชดิชนก ปานวเิชยีร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594276201

นางสาวกนัยส์ดุา เพชรนอ้ย

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594276202

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกลุรศิา ลาขุนทด

โปรแกรมวิชา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-76/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 719ชวีสถติสิาธารณสุข0988210 B 3(3-0-6) อ.เมษยิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 26403อนามยัสิง่แวดลอ้ม0988240 B 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26404อนามยัครอบครวั0988240 D 3(3-0-6) อ.บวรจติ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26404การควบคุมโรคตดิเชื้อและโรคไรเ้ชื้อ0988241 B 3(3-0-6) อ.บญุตา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1452ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 D 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (14.30-17.30) 1431ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 F 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (10.30-12.30) ศว.415, ศ. (08.30-11.30)ปรสติวทิยา4032402 B 3(2-3-4) อ.ดาํรงค์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกลุรศิา ลาขนุทด )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ชดิชนก ปานวเิชยีร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594276202

นางสาวกลุรศิา ลาขุนทด

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594276203

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชนนัพร วารี

โปรแกรมวิชา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-76/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 719ชวีสถติสิาธารณสุข0988210 B 3(3-0-6) อ.เมษยิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 26403อนามยัสิง่แวดลอ้ม0988240 B 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26404อนามยัครอบครวั0988240 D 3(3-0-6) อ.บวรจติ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26404การควบคุมโรคตดิเชื้อและโรคไรเ้ชื้อ0988241 B 3(3-0-6) อ.บญุตา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1452ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 D 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (14.30-17.30) 1431ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 F 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (10.30-12.30) ศว.415, ศ. (08.30-11.30)ปรสติวทิยา4032402 B 3(2-3-4) อ.ดาํรงค์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวชนนัพร วาร ี)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ชดิชนก ปานวเิชยีร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594276203

นางสาวชนนัพร วารี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594276204

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวฐติกิา กุย้ออ่น

โปรแกรมวิชา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-76/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 719ชวีสถติสิาธารณสุข0988210 B 3(3-0-6) อ.เมษยิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 26403อนามยัสิง่แวดลอ้ม0988240 B 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26404อนามยัครอบครวั0988240 D 3(3-0-6) อ.บวรจติ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26404การควบคุมโรคตดิเชื้อและโรคไรเ้ชื้อ0988241 B 3(3-0-6) อ.บญุตา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1452ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 D 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (14.30-17.30) 1431ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 F 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (10.30-12.30) ศว.415, ศ. (08.30-11.30)ปรสติวทิยา4032402 B 3(2-3-4) อ.ดาํรงค์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวฐติกิา กุย้อ่อน )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ชดิชนก ปานวเิชยีร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594276204

นางสาวฐติกิา กุย้ออ่น

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594276205

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวฐติยิา ลกัษาพล

โปรแกรมวิชา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-76/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 719ชวีสถติสิาธารณสุข0988210 B 3(3-0-6) อ.เมษยิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 26403อนามยัสิง่แวดลอ้ม0988240 B 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26404อนามยัครอบครวั0988240 D 3(3-0-6) อ.บวรจติ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26404การควบคุมโรคตดิเชื้อและโรคไรเ้ชื้อ0988241 B 3(3-0-6) อ.บญุตา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1452ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 D 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (14.30-17.30) 1431ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 F 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (10.30-12.30) ศว.415, ศ. (08.30-11.30)ปรสติวทิยา4032402 B 3(2-3-4) อ.ดาํรงค์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวฐติยิา ลกัษาพล )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ชดิชนก ปานวเิชยีร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594276205

นางสาวฐติยิา ลกัษาพล

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594276206

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐณิชา เรอืงนะรา

โปรแกรมวิชา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-76/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 719ชวีสถติสิาธารณสุข0988210 B 3(3-0-6) อ.เมษยิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 26403อนามยัสิง่แวดลอ้ม0988240 B 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26404อนามยัครอบครวั0988240 D 3(3-0-6) อ.บวรจติ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26404การควบคุมโรคตดิเชื้อและโรคไรเ้ชื้อ0988241 B 3(3-0-6) อ.บญุตา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1452ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 D 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (14.30-17.30) 1431ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 F 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (10.30-12.30) ศว.415, ศ. (08.30-11.30)ปรสติวทิยา4032402 B 3(2-3-4) อ.ดาํรงค์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวณฐัณิชา เรอืงนะรา )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ชดิชนก ปานวเิชยีร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594276206

นางสาวณัฐณิชา เรอืงนะรา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594276207

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐวรรณ จนัทรส์ว่าง

โปรแกรมวิชา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-76/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 719ชวีสถติสิาธารณสุข0988210 B 3(3-0-6) อ.เมษยิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 26403อนามยัสิง่แวดลอ้ม0988240 B 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26404อนามยัครอบครวั0988240 D 3(3-0-6) อ.บวรจติ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26404การควบคุมโรคตดิเชื้อและโรคไรเ้ชื้อ0988241 B 3(3-0-6) อ.บญุตา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1452ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 D 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (14.30-17.30) 1431ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 F 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (10.30-12.30) ศว.415, ศ. (08.30-11.30)ปรสติวทิยา4032402 B 3(2-3-4) อ.ดาํรงค์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวณฐัวรรณ จนัทรส์วา่ง )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ชดิชนก ปานวเิชยีร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594276207

นางสาวณัฐวรรณ จนัทรส์ว่าง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594276208

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวทตัตญิา ฐานิโย

โปรแกรมวิชา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-76/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 719ชวีสถติสิาธารณสุข0988210 B 3(3-0-6) อ.เมษยิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 26403อนามยัสิง่แวดลอ้ม0988240 B 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26404อนามยัครอบครวั0988240 D 3(3-0-6) อ.บวรจติ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26404การควบคุมโรคตดิเชื้อและโรคไรเ้ชื้อ0988241 B 3(3-0-6) อ.บญุตา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1452ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 D 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (14.30-17.30) 1431ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 F 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (10.30-12.30) ศว.415, ศ. (08.30-11.30)ปรสติวทิยา4032402 B 3(2-3-4) อ.ดาํรงค์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวทตัตญิา ฐานิโย )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ชดิชนก ปานวเิชยีร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594276208

นางสาวทตัตญิา ฐานิโย

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594276209

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธนภรณ์ เต่าทอง

โปรแกรมวิชา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-76/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 719ชวีสถติสิาธารณสุข0988210 B 3(3-0-6) อ.เมษยิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 26403อนามยัสิง่แวดลอ้ม0988240 B 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26404อนามยัครอบครวั0988240 D 3(3-0-6) อ.บวรจติ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26404การควบคุมโรคตดิเชื้อและโรคไรเ้ชื้อ0988241 B 3(3-0-6) อ.บญุตา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1452ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 D 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (14.30-17.30) 1431ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 F 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (10.30-12.30) ศว.415, ศ. (08.30-11.30)ปรสติวทิยา4032402 B 3(2-3-4) อ.ดาํรงค์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวธนภรณ ์เต่าทอง )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ชดิชนก ปานวเิชยีร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594276209

นางสาวธนภรณ์ เต่าทอง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594276210

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธนิตา แสงอาทติย ์

โปรแกรมวิชา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-76/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 719ชวีสถติสิาธารณสุข0988210 B 3(3-0-6) อ.เมษยิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 26403อนามยัสิง่แวดลอ้ม0988240 B 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26404อนามยัครอบครวั0988240 D 3(3-0-6) อ.บวรจติ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26404การควบคุมโรคตดิเชื้อและโรคไรเ้ชื้อ0988241 B 3(3-0-6) อ.บญุตา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1452ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 D 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (14.30-17.30) 1431ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 F 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (10.30-12.30) ศว.415, ศ. (08.30-11.30)ปรสติวทิยา4032402 B 3(2-3-4) อ.ดาํรงค์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวธนิตา แสงอาทติย ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ชดิชนก ปานวเิชยีร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594276210

นางสาวธนิตา แสงอาทติย์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594276211

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธารารตัน ์พว่งพี

โปรแกรมวิชา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-76/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 719ชวีสถติสิาธารณสุข0988210 B 3(3-0-6) อ.เมษยิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 26403อนามยัสิง่แวดลอ้ม0988240 B 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26404อนามยัครอบครวั0988240 D 3(3-0-6) อ.บวรจติ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26404การควบคุมโรคตดิเชื้อและโรคไรเ้ชื้อ0988241 B 3(3-0-6) อ.บญุตา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1452ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 D 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (14.30-17.30) 1431ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 F 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (10.30-12.30) ศว.415, ศ. (08.30-11.30)ปรสติวทิยา4032402 B 3(2-3-4) อ.ดาํรงค์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวธารารตัน ์พว่งพ ี)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ชดิชนก ปานวเิชยีร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594276211

นางสาวธารารตัน์ พว่งพี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594276212

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนนัทวนั คงบญุมี

โปรแกรมวิชา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-76/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 719ชวีสถติสิาธารณสุข0988210 B 3(3-0-6) อ.เมษยิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 26403อนามยัสิง่แวดลอ้ม0988240 B 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26404อนามยัครอบครวั0988240 D 3(3-0-6) อ.บวรจติ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26404การควบคุมโรคตดิเชื้อและโรคไรเ้ชื้อ0988241 B 3(3-0-6) อ.บญุตา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1452ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 D 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (14.30-17.30) 1431ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 F 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (10.30-12.30) ศว.415, ศ. (08.30-11.30)ปรสติวทิยา4032402 B 3(2-3-4) อ.ดาํรงค์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวนนัทวนั คงบญุม ี)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ชดิชนก ปานวเิชยีร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594276212

นางสาวนนัทวนั คงบญุมี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594276214

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวน้ําผ้ึง คชชา

โปรแกรมวิชา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-76/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 719ชวีสถติสิาธารณสุข0988210 B 3(3-0-6) อ.เมษยิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 26403อนามยัสิง่แวดลอ้ม0988240 B 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26404อนามยัครอบครวั0988240 D 3(3-0-6) อ.บวรจติ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26404การควบคุมโรคตดิเชื้อและโรคไรเ้ชื้อ0988241 B 3(3-0-6) อ.บญุตา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1452ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 D 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (14.30-17.30) 1431ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 F 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (10.30-12.30) ศว.415, ศ. (08.30-11.30)ปรสติวทิยา4032402 B 3(2-3-4) อ.ดาํรงค์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวนํา้ผึ้ง คชชา )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ชดิชนก ปานวเิชยีร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594276214

นางสาวน้ําผ้ึง คชชา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594276215

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปราณี ขําวงษ์

โปรแกรมวิชา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-76/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 719ชวีสถติสิาธารณสุข0988210 B 3(3-0-6) อ.เมษยิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 26403อนามยัสิง่แวดลอ้ม0988240 B 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26404อนามยัครอบครวั0988240 D 3(3-0-6) อ.บวรจติ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26404การควบคุมโรคตดิเชื้อและโรคไรเ้ชื้อ0988241 B 3(3-0-6) อ.บญุตา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1452ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 D 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (14.30-17.30) 1431ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 F 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (10.30-12.30) ศว.415, ศ. (08.30-11.30)ปรสติวทิยา4032402 B 3(2-3-4) อ.ดาํรงค์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวปราณี ขาํวงษ ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ชดิชนก ปานวเิชยีร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594276215

นางสาวปราณี ขําวงษ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594276218

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปานดารนิทร ์จนีเมือง

โปรแกรมวิชา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-76/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 719ชวีสถติสิาธารณสุข0988210 B 3(3-0-6) อ.เมษยิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 26403อนามยัสิง่แวดลอ้ม0988240 B 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26404อนามยัครอบครวั0988240 D 3(3-0-6) อ.บวรจติ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26404การควบคุมโรคตดิเชื้อและโรคไรเ้ชื้อ0988241 B 3(3-0-6) อ.บญุตา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1452ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 D 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (14.30-17.30) 1431ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 F 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (10.30-12.30) ศว.415, ศ. (08.30-11.30)ปรสติวทิยา4032402 B 3(2-3-4) อ.ดาํรงค์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวปานดารนิทร ์จนีเมอืง )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ชดิชนก ปานวเิชยีร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594276218

นางสาวปานดารนิทร ์จนีเมือง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594276219

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวไพลนิ หริ่มฉํา่

โปรแกรมวิชา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-76/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 719ชวีสถติสิาธารณสุข0988210 B 3(3-0-6) อ.เมษยิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 26403อนามยัสิง่แวดลอ้ม0988240 B 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26404อนามยัครอบครวั0988240 D 3(3-0-6) อ.บวรจติ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26404การควบคุมโรคตดิเชื้อและโรคไรเ้ชื้อ0988241 B 3(3-0-6) อ.บญุตา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1452ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 D 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (14.30-17.30) 1431ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 F 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (10.30-12.30) ศว.415, ศ. (08.30-11.30)ปรสติวทิยา4032402 B 3(2-3-4) อ.ดาํรงค์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวไพลนิ หริ่มฉํา่ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ชดิชนก ปานวเิชยีร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594276219

นางสาวไพลนิ หริ่มฉํา่

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594276220

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวฟ้าฤดี กองคาํ

โปรแกรมวิชา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-76/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 719ชวีสถติสิาธารณสุข0988210 B 3(3-0-6) อ.เมษยิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 26403อนามยัสิง่แวดลอ้ม0988240 B 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26404อนามยัครอบครวั0988240 D 3(3-0-6) อ.บวรจติ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26404การควบคุมโรคตดิเชื้อและโรคไรเ้ชื้อ0988241 B 3(3-0-6) อ.บญุตา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1452ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 D 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (14.30-17.30) 1431ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 F 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (10.30-12.30) ศว.415, ศ. (08.30-11.30)ปรสติวทิยา4032402 B 3(2-3-4) อ.ดาํรงค์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวฟ้าฤด ีกองคาํ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ชดิชนก ปานวเิชยีร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594276220

นางสาวฟ้าฤดี กองคาํ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594276221

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวภทัราวรรณ พรหมจรรย์

โปรแกรมวิชา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-76/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 719ชวีสถติสิาธารณสุข0988210 B 3(3-0-6) อ.เมษยิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 26403อนามยัสิง่แวดลอ้ม0988240 B 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26404อนามยัครอบครวั0988240 D 3(3-0-6) อ.บวรจติ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26404การควบคุมโรคตดิเชื้อและโรคไรเ้ชื้อ0988241 B 3(3-0-6) อ.บญุตา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1452ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 D 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (14.30-17.30) 1431ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 F 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (10.30-12.30) ศว.415, ศ. (08.30-11.30)ปรสติวทิยา4032402 B 3(2-3-4) อ.ดาํรงค์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวภทัราวรรณ พรหมจรรย ์)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ชดิชนก ปานวเิชยีร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594276221

นางสาวภทัราวรรณ พรหมจรรย์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594276222

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวยพุารตัน ์สแีจ ้

โปรแกรมวิชา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-76/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 719ชวีสถติสิาธารณสุข0988210 B 3(3-0-6) อ.เมษยิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 26403อนามยัสิง่แวดลอ้ม0988240 B 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26404อนามยัครอบครวั0988240 D 3(3-0-6) อ.บวรจติ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26404การควบคุมโรคตดิเชื้อและโรคไรเ้ชื้อ0988241 B 3(3-0-6) อ.บญุตา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1452ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 D 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (14.30-17.30) 1431ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 F 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (10.30-12.30) ศว.415, ศ. (08.30-11.30)ปรสติวทิยา4032402 B 3(2-3-4) อ.ดาํรงค์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวยุพารตัน ์สแีจ ้)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ชดิชนก ปานวเิชยีร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594276222

นางสาวยพุารตัน์ สแีจ ้

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594276223

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรตันาภรณ์ สนีาก

โปรแกรมวิชา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-76/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 719ชวีสถติสิาธารณสุข0988210 B 3(3-0-6) อ.เมษยิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 26403อนามยัสิง่แวดลอ้ม0988240 B 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26404อนามยัครอบครวั0988240 D 3(3-0-6) อ.บวรจติ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26404การควบคุมโรคตดิเชื้อและโรคไรเ้ชื้อ0988241 B 3(3-0-6) อ.บญุตา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1452ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 D 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (14.30-17.30) 1431ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 F 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (10.30-12.30) ศว.415, ศ. (08.30-11.30)ปรสติวทิยา4032402 B 3(2-3-4) อ.ดาํรงค์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวรตันาภรณ ์สนีาก )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ชดิชนก ปานวเิชยีร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594276223

นางสาวรตันาภรณ์ สนีาก

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594276225

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววราล ีพรมเดช

โปรแกรมวิชา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-76/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 719ชวีสถติสิาธารณสุข0988210 B 3(3-0-6) อ.เมษยิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 26403อนามยัสิง่แวดลอ้ม0988240 B 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26404อนามยัครอบครวั0988240 D 3(3-0-6) อ.บวรจติ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26404การควบคุมโรคตดิเชื้อและโรคไรเ้ชื้อ0988241 B 3(3-0-6) อ.บญุตา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1452ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 D 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (14.30-17.30) 1431ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 F 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (10.30-12.30) ศว.415, ศ. (08.30-11.30)ปรสติวทิยา4032402 B 3(2-3-4) อ.ดาํรงค์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาววราล ีพรมเดช )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ชดิชนก ปานวเิชยีร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594276225

นางสาววราล ีพรมเดช

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594276226

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววยิากมล อทุยัทอง

โปรแกรมวิชา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-76/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 719ชวีสถติสิาธารณสุข0988210 B 3(3-0-6) อ.เมษยิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 26403อนามยัสิง่แวดลอ้ม0988240 B 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26404อนามยัครอบครวั0988240 D 3(3-0-6) อ.บวรจติ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26404การควบคุมโรคตดิเชื้อและโรคไรเ้ชื้อ0988241 B 3(3-0-6) อ.บญุตา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1452ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 D 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (14.30-17.30) 1431ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 F 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (10.30-12.30) ศว.415, ศ. (08.30-11.30)ปรสติวทิยา4032402 B 3(2-3-4) อ.ดาํรงค์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาววยิากมล อทุยัทอง )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ชดิชนก ปานวเิชยีร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594276226

นางสาววิยากมล อทุยัทอง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594276227

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศศิวมิล ฉิมเพชร

โปรแกรมวิชา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-76/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 719ชวีสถติสิาธารณสุข0988210 B 3(3-0-6) อ.เมษยิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 26403อนามยัสิง่แวดลอ้ม0988240 B 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26404อนามยัครอบครวั0988240 D 3(3-0-6) อ.บวรจติ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26404การควบคุมโรคตดิเชื้อและโรคไรเ้ชื้อ0988241 B 3(3-0-6) อ.บญุตา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1452ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 D 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (14.30-17.30) 1431ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 F 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (10.30-12.30) ศว.415, ศ. (08.30-11.30)ปรสติวทิยา4032402 B 3(2-3-4) อ.ดาํรงค์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวศศิวมิล ฉิมเพชร )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ชดิชนก ปานวเิชยีร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594276227

นางสาวศศิวิมล ฉิมเพชร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594276228

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสกาวเดือน เพง็หมุ่ย

โปรแกรมวิชา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-76/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 719ชวีสถติสิาธารณสุข0988210 B 3(3-0-6) อ.เมษยิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 26403อนามยัสิง่แวดลอ้ม0988240 B 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26404อนามยัครอบครวั0988240 D 3(3-0-6) อ.บวรจติ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26404การควบคุมโรคตดิเชื้อและโรคไรเ้ชื้อ0988241 B 3(3-0-6) อ.บญุตา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1452ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 D 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (14.30-17.30) 1431ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 F 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (10.30-12.30) ศว.415, ศ. (08.30-11.30)ปรสติวทิยา4032402 B 3(2-3-4) อ.ดาํรงค์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสกาวเดอืน เพง็หมุย่ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ชดิชนก ปานวเิชยีร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594276228

นางสาวสกาวเดือน เพง็หมุ่ย

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594276231

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสรินิญา แสงทอง

โปรแกรมวิชา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-76/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 719ชวีสถติสิาธารณสุข0988210 B 3(3-0-6) อ.เมษยิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 26403อนามยัสิง่แวดลอ้ม0988240 B 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26404อนามยัครอบครวั0988240 D 3(3-0-6) อ.บวรจติ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26404การควบคุมโรคตดิเชื้อและโรคไรเ้ชื้อ0988241 B 3(3-0-6) อ.บญุตา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1452ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 D 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (14.30-17.30) 1431ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 F 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (10.30-12.30) ศว.415, ศ. (08.30-11.30)ปรสติวทิยา4032402 B 3(2-3-4) อ.ดาํรงค์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสรินิญา แสงทอง )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ชดิชนก ปานวเิชยีร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594276231

นางสาวสรินิญา แสงทอง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594276232

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสดุามณี ชูเรอืง

โปรแกรมวิชา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-76/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 719ชวีสถติสิาธารณสุข0988210 B 3(3-0-6) อ.เมษยิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 26403อนามยัสิง่แวดลอ้ม0988240 B 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26404อนามยัครอบครวั0988240 D 3(3-0-6) อ.บวรจติ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26404การควบคุมโรคตดิเชื้อและโรคไรเ้ชื้อ0988241 B 3(3-0-6) อ.บญุตา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1452ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 D 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (14.30-17.30) 1431ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 F 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (10.30-12.30) ศว.415, ศ. (08.30-11.30)ปรสติวทิยา4032402 B 3(2-3-4) อ.ดาํรงค์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุดามณี ชูเรอืง )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ชดิชนก ปานวเิชยีร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594276232

นางสาวสดุามณี ชูเรอืง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594276233

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสธุิตา ทวบีญุ

โปรแกรมวิชา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-76/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 719ชวีสถติสิาธารณสุข0988210 B 3(3-0-6) อ.เมษยิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 26403อนามยัสิง่แวดลอ้ม0988240 B 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26404อนามยัครอบครวั0988240 D 3(3-0-6) อ.บวรจติ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26404การควบคุมโรคตดิเชื้อและโรคไรเ้ชื้อ0988241 B 3(3-0-6) อ.บญุตา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1452ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 D 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (14.30-17.30) 1431ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 F 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (10.30-12.30) ศว.415, ศ. (08.30-11.30)ปรสติวทิยา4032402 B 3(2-3-4) อ.ดาํรงค์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุธติา ทวบีญุ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ชดิชนก ปานวเิชยีร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594276233

นางสาวสธุิตา ทวีบญุ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594276234

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอนงคล์กัษณ์ ระหาร

โปรแกรมวิชา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-76/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 719ชวีสถติสิาธารณสุข0988210 B 3(3-0-6) อ.เมษยิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 26403อนามยัสิง่แวดลอ้ม0988240 B 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26404อนามยัครอบครวั0988240 D 3(3-0-6) อ.บวรจติ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26404การควบคุมโรคตดิเชื้อและโรคไรเ้ชื้อ0988241 B 3(3-0-6) อ.บญุตา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1452ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 D 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (14.30-17.30) 1431ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 F 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (10.30-12.30) ศว.415, ศ. (08.30-11.30)ปรสติวทิยา4032402 B 3(2-3-4) อ.ดาํรงค์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอนงคล์กัษณ ์ระหาร )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ชดิชนก ปานวเิชยีร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594276234

นางสาวอนงคล์กัษณ์ ระหาร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594276235

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอนุสรณ์ ออ้มแกว้

โปรแกรมวิชา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-76/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 719ชวีสถติสิาธารณสุข0988210 B 3(3-0-6) อ.เมษยิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 26403อนามยัสิง่แวดลอ้ม0988240 B 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26404อนามยัครอบครวั0988240 D 3(3-0-6) อ.บวรจติ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26404การควบคุมโรคตดิเชื้อและโรคไรเ้ชื้อ0988241 B 3(3-0-6) อ.บญุตา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1452ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 D 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (14.30-17.30) 1431ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 F 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (10.30-12.30) ศว.415, ศ. (08.30-11.30)ปรสติวทิยา4032402 B 3(2-3-4) อ.ดาํรงค์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอนุสรณ ์ออ้มแกว้ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ชดิชนก ปานวเิชยีร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594276235

นางสาวอนุสรณ์ ออ้มแกว้

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594276236

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอาภรณ์ ปานนอ้ย

โปรแกรมวิชา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-76/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 719ชวีสถติสิาธารณสุข0988210 B 3(3-0-6) อ.เมษยิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 26403อนามยัสิง่แวดลอ้ม0988240 B 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26404อนามยัครอบครวั0988240 D 3(3-0-6) อ.บวรจติ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26404การควบคุมโรคตดิเชื้อและโรคไรเ้ชื้อ0988241 B 3(3-0-6) อ.บญุตา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1452ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 D 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (14.30-17.30) 1431ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 F 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (10.30-12.30) ศว.415, ศ. (08.30-11.30)ปรสติวทิยา4032402 B 3(2-3-4) อ.ดาํรงค์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอาภรณ ์ปานนอ้ย )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ชดิชนก ปานวเิชยีร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594276236

นางสาวอาภรณ์ ปานนอ้ย

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594276237

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอารรีตัน ์เยน็คํา่

โปรแกรมวิชา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-76/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 719ชวีสถติสิาธารณสุข0988210 B 3(3-0-6) อ.เมษยิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 26403อนามยัสิง่แวดลอ้ม0988240 B 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26404อนามยัครอบครวั0988240 D 3(3-0-6) อ.บวรจติ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26404การควบคุมโรคตดิเชื้อและโรคไรเ้ชื้อ0988241 B 3(3-0-6) อ.บญุตา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1452ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 D 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (14.30-17.30) 1431ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 F 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (10.30-12.30) ศว.415, ศ. (08.30-11.30)ปรสติวทิยา4032402 B 3(2-3-4) อ.ดาํรงค์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอารรีตัน ์เยน็คํา่ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ชดิชนก ปานวเิชยีร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594276237

นางสาวอารรีตัน์ เยน็คํา่

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594276238

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายฉตัรวฒัน ์วาวนิล

โปรแกรมวิชา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-76/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 719ชวีสถติสิาธารณสุข0988210 B 3(3-0-6) อ.เมษยิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 26403อนามยัสิง่แวดลอ้ม0988240 B 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26404อนามยัครอบครวั0988240 D 3(3-0-6) อ.บวรจติ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26404การควบคุมโรคตดิเชื้อและโรคไรเ้ชื้อ0988241 B 3(3-0-6) อ.บญุตา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1452ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 D 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (14.30-17.30) 1431ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 F 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (10.30-12.30) ศว.415, ศ. (08.30-11.30)ปรสติวทิยา4032402 B 3(2-3-4) อ.ดาํรงค์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายฉตัรวฒัน ์วาวนิล )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ชดิชนก ปานวเิชยีร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594276238

นายฉตัรวฒัน์ วาวนิล

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594276241

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธญัญลกัษณ์ เตยโพธิ์

โปรแกรมวิชา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-76/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 719ชวีสถติสิาธารณสุข0988210 B 3(3-0-6) อ.เมษยิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 26403อนามยัสิง่แวดลอ้ม0988240 B 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26404อนามยัครอบครวั0988240 D 3(3-0-6) อ.บวรจติ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26404การควบคุมโรคตดิเชื้อและโรคไรเ้ชื้อ0988241 B 3(3-0-6) อ.บญุตา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1452ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 D 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (14.30-17.30) 1431ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 F 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (10.30-12.30) ศว.415, ศ. (08.30-11.30)ปรสติวทิยา4032402 B 3(2-3-4) อ.ดาํรงค์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวธญัญลกัษณ ์เตยโพธิ์ )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ชดิชนก ปานวเิชยีร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594276241

นางสาวธญัญลกัษณ์ เตยโพธิ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594276242

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรฐัสา ประกอบชาติ

โปรแกรมวิชา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-76/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 719ชวีสถติสิาธารณสุข0988210 B 3(3-0-6) อ.เมษยิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 26403อนามยัสิง่แวดลอ้ม0988240 B 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26404อนามยัครอบครวั0988240 D 3(3-0-6) อ.บวรจติ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26404การควบคุมโรคตดิเชื้อและโรคไรเ้ชื้อ0988241 B 3(3-0-6) อ.บญุตา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1452ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 D 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (14.30-17.30) 1431ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 F 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (10.30-12.30) ศว.415, ศ. (08.30-11.30)ปรสติวทิยา4032402 B 3(2-3-4) อ.ดาํรงค์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวรฐัสา ประกอบชาต ิ)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ชดิชนก ปานวเิชยีร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594276242

นางสาวรฐัสา ประกอบชาติ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594276244

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัชนนท ์เจรญิทอง

โปรแกรมวิชา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-76/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 719ชวีสถติสิาธารณสุข0988210 B 3(3-0-6) อ.เมษยิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 26403อนามยัสิง่แวดลอ้ม0988240 B 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26404อนามยัครอบครวั0988240 D 3(3-0-6) อ.บวรจติ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26404การควบคุมโรคตดิเชื้อและโรคไรเ้ชื้อ0988241 B 3(3-0-6) อ.บญุตา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1452ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 D 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (14.30-17.30) 1431ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 F 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (10.30-12.30) ศว.415, ศ. (08.30-11.30)ปรสติวทิยา4032402 B 3(2-3-4) อ.ดาํรงค์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวณชันนท ์เจรญิทอง )

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ชดิชนก ปานวเิชยีร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594276244

นางสาวณัชนนท ์เจรญิทอง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594276245

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนนัทนา นิลศรี

โปรแกรมวิชา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-76/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 719ชวีสถติสิาธารณสุข0988210 B 3(3-0-6) อ.เมษยิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 26403อนามยัสิง่แวดลอ้ม0988240 B 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26404อนามยัครอบครวั0988240 D 3(3-0-6) อ.บวรจติ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26404การควบคุมโรคตดิเชื้อและโรคไรเ้ชื้อ0988241 B 3(3-0-6) อ.บญุตา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1452ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 D 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (14.30-17.30) 1431ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 F 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (10.30-12.30) ศว.415, ศ. (08.30-11.30)ปรสติวทิยา4032402 B 3(2-3-4) อ.ดาํรงค์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวนนัทนา นิลศร ี)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ชดิชนก ปานวเิชยีร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594276245

นางสาวนนัทนา นิลศรี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594276246

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรุจกิร สมาธิ

โปรแกรมวิชา สาธารณสุขศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-76/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 719ชวีสถติสิาธารณสุข0988210 B 3(3-0-6) อ.เมษยิา 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 26403อนามยัสิง่แวดลอ้ม0988240 B 3(3-0-6) อ.ชดิชนก 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26404อนามยัครอบครวั0988240 D 3(3-0-6) อ.บวรจติ 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26404การควบคุมโรคตดิเชื้อและโรคไรเ้ชื้อ0988241 B 3(3-0-6) อ.บญุตา 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1452ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 D 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (14.30-17.30) 1431ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 F 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (10.30-12.30) ศว.415, ศ. (08.30-11.30)ปรสติวทิยา4032402 B 3(2-3-4) อ.ดาํรงค์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 11,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 11,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวรุจกิร สมาธ ิ)

 11,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ชดิชนก ปานวเิชยีร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

11,000

2/2560

594276246

นางสาวรุจกิร สมาธิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594280001

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกมลรตัน ์ยงัมณี

โปรแกรมวิชา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-80/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) SU-403ภาษาองักฤษเพือ่ทกัษะการเรยีน1550102 D 3(3-0-6) อ.ทศันพรรณ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-16.30) SU-407วถิไีทย2500102 B 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) ศว.ชวีวทิยา-1, พ. (08.30-10.30)จลุชวีวทิยา4032201 B 3(2-3-4) อ.สุพติา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (10.30-12.30) 435, ศ. (10.30-12.30) 424-comสถติวิเิคราะห ์14052101 F 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-17.30) 19507ฝึกประสบการณว์ชิาชพีเกษตรศาสตร ์15002801 B 2(0-150) ผศ.นนัทน์ภสั, อ.

พฤ. (13.30-17.30) 19507อ.ทรงศกัดิ์, ผศ.วรรณา

พฤ. (13.30-17.30) 19507อ. ดร.ศิรวิรรณ, วา่ที ่ร.ต.

พฤ. (08.30-12.30) 19407การผลติไมผ้ล5033401 B 3(2-2-5) อ. ดร.ศิรวิรรณ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (10.30-12.30) 19507, อ. (08.30-12.30) 19507ศตัรูพชืและการป้องกนักาํจดั5082101 A 3(2-2-5) วา่ที ่ร.ต. ดร.บญุชาติ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกมลรตัน ์ยงัมณี )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ชมดาว ขาํจรงิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14

 6

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594280001

นางสาวกมลรตัน์ ยงัมณี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594280002

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนฤมล คชรนิทร ์

โปรแกรมวิชา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-80/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) SU-403ภาษาองักฤษเพือ่ทกัษะการเรยีน1550102 D 3(3-0-6) อ.ทศันพรรณ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-16.30) SU-407วถิไีทย2500102 B 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) ศว.ชวีวทิยา-1, พ. (08.30-10.30)จลุชวีวทิยา4032201 B 3(2-3-4) อ.สุพติา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (10.30-12.30) 435, ศ. (10.30-12.30) 424-comสถติวิเิคราะห ์14052101 F 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-17.30) 19507ฝึกประสบการณว์ชิาชพีเกษตรศาสตร ์15002801 B 2(0-150) ผศ.นนัทน์ภสั, อ.

พฤ. (13.30-17.30) 19507อ.ทรงศกัดิ์, ผศ.วรรณา

พฤ. (13.30-17.30) 19507อ. ดร.ศิรวิรรณ, วา่ที ่ร.ต.

พฤ. (08.30-12.30) 19407การผลติไมผ้ล5033401 B 3(2-2-5) อ. ดร.ศิรวิรรณ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (10.30-12.30) 19507, อ. (08.30-12.30) 19507ศตัรูพชืและการป้องกนักาํจดั5082101 A 3(2-2-5) วา่ที ่ร.ต. ดร.บญุชาติ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวนฤมล คชรนิทร ์)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ชมดาว ขาํจรงิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14

 6

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594280002

นางสาวนฤมล คชรนิทร ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594280004

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปรยิากร แกว้ปรดีาเชษฐ

โปรแกรมวิชา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-80/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) SU-403ภาษาองักฤษเพือ่ทกัษะการเรยีน1550102 D 3(3-0-6) อ.ทศันพรรณ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-16.30) SU-407วถิไีทย2500102 B 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) ศว.ชวีวทิยา-1, พ. (08.30-10.30)จลุชวีวทิยา4032201 B 3(2-3-4) อ.สุพติา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (10.30-12.30) 435, ศ. (10.30-12.30) 424-comสถติวิเิคราะห ์14052101 F 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-17.30) 19507ฝึกประสบการณว์ชิาชพีเกษตรศาสตร ์15002801 B 2(0-150) ผศ.นนัทน์ภสั, อ.

พฤ. (13.30-17.30) 19507อ.ทรงศกัดิ์, ผศ.วรรณา

พฤ. (13.30-17.30) 19507อ. ดร.ศิรวิรรณ, วา่ที ่ร.ต.

พฤ. (08.30-12.30) 19407การผลติไมผ้ล5033401 B 3(2-2-5) อ. ดร.ศิรวิรรณ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (10.30-12.30) 19507, อ. (08.30-12.30) 19507ศตัรูพชืและการป้องกนักาํจดั5082101 A 3(2-2-5) วา่ที ่ร.ต. ดร.บญุชาติ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวปรยิากร แกว้ปรดีาเชษฐ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ชมดาว ขาํจรงิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14

 6

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594280004

นางสาวปรยิากร แกว้ปรดีาเชษฐ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594280005

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสวุนนัท ์นอ้ยปานะ

โปรแกรมวิชา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-80/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) SU-403ภาษาองักฤษเพือ่ทกัษะการเรยีน1550102 D 3(3-0-6) อ.ทศันพรรณ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-16.30) SU-407วถิไีทย2500102 B 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) ศว.ชวีวทิยา-1, พ. (08.30-10.30)จลุชวีวทิยา4032201 B 3(2-3-4) อ.สุพติา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (10.30-12.30) 435, ศ. (10.30-12.30) 424-comสถติวิเิคราะห ์14052101 F 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-17.30) 19507ฝึกประสบการณว์ชิาชพีเกษตรศาสตร ์15002801 B 2(0-150) ผศ.นนัทน์ภสั, อ.

พฤ. (13.30-17.30) 19507อ.ทรงศกัดิ์, ผศ.วรรณา

พฤ. (13.30-17.30) 19507อ. ดร.ศิรวิรรณ, วา่ที ่ร.ต.

พฤ. (08.30-12.30) 19407การผลติไมผ้ล5033401 B 3(2-2-5) อ. ดร.ศิรวิรรณ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (10.30-12.30) 19507, อ. (08.30-12.30) 19507ศตัรูพชืและการป้องกนักาํจดั5082101 A 3(2-2-5) วา่ที ่ร.ต. ดร.บญุชาติ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุวนนัท ์นอ้ยปานะ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ชมดาว ขาํจรงิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14

 6

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594280005

นางสาวสวุนนัท ์นอ้ยปานะ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594280007

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอคัรยา บวัหลวง

โปรแกรมวิชา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-80/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) SU-403ภาษาองักฤษเพือ่ทกัษะการเรยีน1550102 D 3(3-0-6) อ.ทศันพรรณ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-16.30) SU-407วถิไีทย2500102 B 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) ศว.ชวีวทิยา-1, พ. (08.30-10.30)จลุชวีวทิยา4032201 B 3(2-3-4) อ.สุพติา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (10.30-12.30) 435, ศ. (10.30-12.30) 424-comสถติวิเิคราะห ์14052101 F 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-17.30) 19507ฝึกประสบการณว์ชิาชพีเกษตรศาสตร ์15002801 B 2(0-150) ผศ.นนัทน์ภสั, อ.

พฤ. (13.30-17.30) 19507อ.ทรงศกัดิ์, ผศ.วรรณา

พฤ. (13.30-17.30) 19507อ. ดร.ศิรวิรรณ, วา่ที ่ร.ต.

พฤ. (08.30-12.30) 19407การผลติไมผ้ล5033401 B 3(2-2-5) อ. ดร.ศิรวิรรณ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (10.30-12.30) 19507, อ. (08.30-12.30) 19507ศตัรูพชืและการป้องกนักาํจดั5082101 A 3(2-2-5) วา่ที ่ร.ต. ดร.บญุชาติ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอคัรยา บวัหลวง )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ชมดาว ขาํจรงิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14

 6

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594280007

นางสาวอคัรยา บวัหลวง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594280008

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอจัฉราพร สงัวาลยเ์พชร

โปรแกรมวิชา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-80/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) SU-403ภาษาองักฤษเพือ่ทกัษะการเรยีน1550102 D 3(3-0-6) อ.ทศันพรรณ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-16.30) SU-407วถิไีทย2500102 B 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) ศว.ชวีวทิยา-1, พ. (08.30-10.30)จลุชวีวทิยา4032201 B 3(2-3-4) อ.สุพติา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (10.30-12.30) 435, ศ. (10.30-12.30) 424-comสถติวิเิคราะห ์14052101 F 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-17.30) 19507ฝึกประสบการณว์ชิาชพีเกษตรศาสตร ์15002801 B 2(0-150) ผศ.นนัทน์ภสั, อ.

พฤ. (13.30-17.30) 19507อ.ทรงศกัดิ์, ผศ.วรรณา

พฤ. (13.30-17.30) 19507อ. ดร.ศิรวิรรณ, วา่ที ่ร.ต.

พฤ. (08.30-12.30) 19407การผลติไมผ้ล5033401 B 3(2-2-5) อ. ดร.ศิรวิรรณ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (10.30-12.30) 19507, อ. (08.30-12.30) 19507ศตัรูพชืและการป้องกนักาํจดั5082101 A 3(2-2-5) วา่ที ่ร.ต. ดร.บญุชาติ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอจัฉราพร สงัวาลยเ์พชร )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ชมดาว ขาํจรงิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14

 6

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594280008

นางสาวอจัฉราพร สงัวาลยเ์พชร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594280009

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายคณุาสนิ ศรยีานงค์

โปรแกรมวิชา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-80/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) SU-403ภาษาองักฤษเพือ่ทกัษะการเรยีน1550102 D 3(3-0-6) อ.ทศันพรรณ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-16.30) SU-407วถิไีทย2500102 B 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) ศว.ชวีวทิยา-1, พ. (08.30-10.30)จลุชวีวทิยา4032201 B 3(2-3-4) อ.สุพติา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (10.30-12.30) 435, ศ. (10.30-12.30) 424-comสถติวิเิคราะห ์14052101 F 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-17.30) 19507ฝึกประสบการณว์ชิาชพีเกษตรศาสตร ์15002801 B 2(0-150) ผศ.นนัทน์ภสั, อ.

พฤ. (13.30-17.30) 19507อ.ทรงศกัดิ์, ผศ.วรรณา

พฤ. (13.30-17.30) 19507อ. ดร.ศิรวิรรณ, วา่ที ่ร.ต.

พฤ. (08.30-12.30) 19407การผลติไมผ้ล5033401 B 3(2-2-5) อ. ดร.ศิรวิรรณ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (10.30-12.30) 19507, อ. (08.30-12.30) 19507ศตัรูพชืและการป้องกนักาํจดั5082101 A 3(2-2-5) วา่ที ่ร.ต. ดร.บญุชาติ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายคุณาสนิ ศรยีานงค ์)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ชมดาว ขาํจรงิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14

 6

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594280009

นายคณุาสนิ ศรยีานงค์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594280011

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายชาญชยั สาํราญรมย์

โปรแกรมวิชา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-80/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) SU-403ภาษาองักฤษเพือ่ทกัษะการเรยีน1550102 D 3(3-0-6) อ.ทศันพรรณ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-16.30) SU-407วถิไีทย2500102 B 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) ศว.ชวีวทิยา-1, พ. (08.30-10.30)จลุชวีวทิยา4032201 B 3(2-3-4) อ.สุพติา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (10.30-12.30) 435, ศ. (10.30-12.30) 424-comสถติวิเิคราะห ์14052101 F 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-17.30) 19507ฝึกประสบการณว์ชิาชพีเกษตรศาสตร ์15002801 B 2(0-150) ผศ.นนัทน์ภสั, อ.

พฤ. (13.30-17.30) 19507อ.ทรงศกัดิ์, ผศ.วรรณา

พฤ. (13.30-17.30) 19507อ. ดร.ศิรวิรรณ, วา่ที ่ร.ต.

พฤ. (08.30-12.30) 19407การผลติไมผ้ล5033401 B 3(2-2-5) อ. ดร.ศิรวิรรณ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (10.30-12.30) 19507, อ. (08.30-12.30) 19507ศตัรูพชืและการป้องกนักาํจดั5082101 A 3(2-2-5) วา่ที ่ร.ต. ดร.บญุชาติ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายชาญชยั สาํราญรมย ์)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ชมดาว ขาํจรงิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14

 6

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594280011

นายชาญชยั สาํราญรมย์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594280012

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายณภทัร จนัทรป์ระภา

โปรแกรมวิชา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-80/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) SU-403ภาษาองักฤษเพือ่ทกัษะการเรยีน1550102 D 3(3-0-6) อ.ทศันพรรณ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-16.30) SU-407วถิไีทย2500102 B 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) ศว.ชวีวทิยา-1, พ. (08.30-10.30)จลุชวีวทิยา4032201 B 3(2-3-4) อ.สุพติา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (10.30-12.30) 435, ศ. (10.30-12.30) 424-comสถติวิเิคราะห ์14052101 F 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-17.30) 19507ฝึกประสบการณว์ชิาชพีเกษตรศาสตร ์15002801 B 2(0-150) ผศ.นนัทน์ภสั, อ.

พฤ. (13.30-17.30) 19507อ.ทรงศกัดิ์, ผศ.วรรณา

พฤ. (13.30-17.30) 19507อ. ดร.ศิรวิรรณ, วา่ที ่ร.ต.

พฤ. (08.30-12.30) 19407การผลติไมผ้ล5033401 B 3(2-2-5) อ. ดร.ศิรวิรรณ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (10.30-12.30) 19507, อ. (08.30-12.30) 19507ศตัรูพชืและการป้องกนักาํจดั5082101 A 3(2-2-5) วา่ที ่ร.ต. ดร.บญุชาติ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายณภทัร จนัทรป์ระภา )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ชมดาว ขาํจรงิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14

 6

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594280012

นายณภทัร จนัทรป์ระภา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594280014

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายทนงศกัด์ิ ป้านบญุ

โปรแกรมวิชา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-80/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) SU-403ภาษาองักฤษเพือ่ทกัษะการเรยีน1550102 D 3(3-0-6) อ.ทศันพรรณ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-16.30) SU-407วถิไีทย2500102 B 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) ศว.ชวีวทิยา-1, พ. (08.30-10.30)จลุชวีวทิยา4032201 B 3(2-3-4) อ.สุพติา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (10.30-12.30) 435, ศ. (10.30-12.30) 424-comสถติวิเิคราะห ์14052101 F 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-17.30) 19507ฝึกประสบการณว์ชิาชพีเกษตรศาสตร ์15002801 B 2(0-150) ผศ.นนัทน์ภสั, อ.

พฤ. (13.30-17.30) 19507อ.ทรงศกัดิ์, ผศ.วรรณา

พฤ. (13.30-17.30) 19507อ. ดร.ศิรวิรรณ, วา่ที ่ร.ต.

พฤ. (08.30-12.30) 19407การผลติไมผ้ล5033401 B 3(2-2-5) อ. ดร.ศิรวิรรณ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (10.30-12.30) 19507, อ. (08.30-12.30) 19507ศตัรูพชืและการป้องกนักาํจดั5082101 A 3(2-2-5) วา่ที ่ร.ต. ดร.บญุชาติ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายทนงศกัดิ์ ป้านบญุ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ชมดาว ขาํจรงิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14

 6

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594280014

นายทนงศกัด์ิ ป้านบญุ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594280016

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายธชันนท ์หอมภู่

โปรแกรมวิชา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-80/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) SU-403ภาษาองักฤษเพือ่ทกัษะการเรยีน1550102 D 3(3-0-6) อ.ทศันพรรณ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-16.30) SU-407วถิไีทย2500102 B 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) ศว.ชวีวทิยา-1, พ. (08.30-10.30)จลุชวีวทิยา4032201 B 3(2-3-4) อ.สุพติา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (10.30-12.30) 435, ศ. (10.30-12.30) 424-comสถติวิเิคราะห ์14052101 F 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-17.30) 19507ฝึกประสบการณว์ชิาชพีเกษตรศาสตร ์15002801 B 2(0-150) ผศ.นนัทน์ภสั, อ.

พฤ. (13.30-17.30) 19507อ.ทรงศกัดิ์, ผศ.วรรณา

พฤ. (13.30-17.30) 19507อ. ดร.ศิรวิรรณ, วา่ที ่ร.ต.

พฤ. (08.30-12.30) 19407การผลติไมผ้ล5033401 B 3(2-2-5) อ. ดร.ศิรวิรรณ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (10.30-12.30) 19507, อ. (08.30-12.30) 19507ศตัรูพชืและการป้องกนักาํจดั5082101 A 3(2-2-5) วา่ที ่ร.ต. ดร.บญุชาติ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายธชันนท ์หอมภู่ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ชมดาว ขาํจรงิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14

 6

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594280016

นายธชันนท ์หอมภู่

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594280017

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายธารนิทร ์ยากาํจดั

โปรแกรมวิชา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-80/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) SU-403ภาษาองักฤษเพือ่ทกัษะการเรยีน1550102 D 3(3-0-6) อ.ทศันพรรณ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-16.30) SU-407วถิไีทย2500102 B 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) ศว.ชวีวทิยา-1, พ. (08.30-10.30)จลุชวีวทิยา4032201 B 3(2-3-4) อ.สุพติา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (10.30-12.30) 435, ศ. (10.30-12.30) 424-comสถติวิเิคราะห ์14052101 F 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-17.30) 19507ฝึกประสบการณว์ชิาชพีเกษตรศาสตร ์15002801 B 2(0-150) ผศ.นนัทน์ภสั, อ.

พฤ. (13.30-17.30) 19507อ.ทรงศกัดิ์, ผศ.วรรณา

พฤ. (13.30-17.30) 19507อ. ดร.ศิรวิรรณ, วา่ที ่ร.ต.

พฤ. (08.30-12.30) 19407การผลติไมผ้ล5033401 B 3(2-2-5) อ. ดร.ศิรวิรรณ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (10.30-12.30) 19507, อ. (08.30-12.30) 19507ศตัรูพชืและการป้องกนักาํจดั5082101 A 3(2-2-5) วา่ที ่ร.ต. ดร.บญุชาติ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายธารนิทร ์ยากาํจดั )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ชมดาว ขาํจรงิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14

 6

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594280017

นายธารนิทร ์ยากาํจดั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594280019

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายพสิฏิฐ ์คงกระพนัธ์

โปรแกรมวิชา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-80/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) SU-403ภาษาองักฤษเพือ่ทกัษะการเรยีน1550102 D 3(3-0-6) อ.ทศันพรรณ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-16.30) SU-407วถิไีทย2500102 B 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) ศว.ชวีวทิยา-1, พ. (08.30-10.30)จลุชวีวทิยา4032201 B 3(2-3-4) อ.สุพติา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (10.30-12.30) 435, ศ. (10.30-12.30) 424-comสถติวิเิคราะห ์14052101 F 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-17.30) 19507ฝึกประสบการณว์ชิาชพีเกษตรศาสตร ์15002801 B 2(0-150) ผศ.นนัทน์ภสั, อ.

พฤ. (13.30-17.30) 19507อ.ทรงศกัดิ์, ผศ.วรรณา

พฤ. (13.30-17.30) 19507อ. ดร.ศิรวิรรณ, วา่ที ่ร.ต.

พฤ. (08.30-12.30) 19407การผลติไมผ้ล5033401 B 3(2-2-5) อ. ดร.ศิรวิรรณ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (10.30-12.30) 19507, อ. (08.30-12.30) 19507ศตัรูพชืและการป้องกนักาํจดั5082101 A 3(2-2-5) วา่ที ่ร.ต. ดร.บญุชาติ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายพสิฏิฐ ์คงกระพนัธ ์)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ชมดาว ขาํจรงิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14

 6

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594280019

นายพสิฏิฐ ์คงกระพนัธ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594280020

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายภาณุพนัธ ์สวุรรณศิริ

โปรแกรมวิชา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-80/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) SU-403ภาษาองักฤษเพือ่ทกัษะการเรยีน1550102 D 3(3-0-6) อ.ทศันพรรณ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-16.30) SU-407วถิไีทย2500102 B 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) ศว.ชวีวทิยา-1, พ. (08.30-10.30)จลุชวีวทิยา4032201 B 3(2-3-4) อ.สุพติา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (10.30-12.30) 435, ศ. (10.30-12.30) 424-comสถติวิเิคราะห ์14052101 F 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-17.30) 19507ฝึกประสบการณว์ชิาชพีเกษตรศาสตร ์15002801 B 2(0-150) ผศ.นนัทน์ภสั, อ.

พฤ. (13.30-17.30) 19507อ.ทรงศกัดิ์, ผศ.วรรณา

พฤ. (13.30-17.30) 19507อ. ดร.ศิรวิรรณ, วา่ที ่ร.ต.

พฤ. (08.30-12.30) 19407การผลติไมผ้ล5033401 B 3(2-2-5) อ. ดร.ศิรวิรรณ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (10.30-12.30) 19507, อ. (08.30-12.30) 19507ศตัรูพชืและการป้องกนักาํจดั5082101 A 3(2-2-5) วา่ที ่ร.ต. ดร.บญุชาติ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายภาณุพนัธ ์สุวรรณศิร ิ)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ชมดาว ขาํจรงิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14

 6

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594280020

นายภาณุพนัธ ์สวุรรณศิริ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594280021

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายรวนิท ์เนาวบตุร

โปรแกรมวิชา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-80/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) SU-403ภาษาองักฤษเพือ่ทกัษะการเรยีน1550102 D 3(3-0-6) อ.ทศันพรรณ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-16.30) SU-407วถิไีทย2500102 B 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) ศว.ชวีวทิยา-1, พ. (08.30-10.30)จลุชวีวทิยา4032201 B 3(2-3-4) อ.สุพติา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (10.30-12.30) 435, ศ. (10.30-12.30) 424-comสถติวิเิคราะห ์14052101 F 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-17.30) 19507ฝึกประสบการณว์ชิาชพีเกษตรศาสตร ์15002801 B 2(0-150) ผศ.นนัทน์ภสั, อ.

พฤ. (13.30-17.30) 19507อ.ทรงศกัดิ์, ผศ.วรรณา

พฤ. (13.30-17.30) 19507อ. ดร.ศิรวิรรณ, วา่ที ่ร.ต.

พฤ. (08.30-12.30) 19407การผลติไมผ้ล5033401 B 3(2-2-5) อ. ดร.ศิรวิรรณ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (10.30-12.30) 19507, อ. (08.30-12.30) 19507ศตัรูพชืและการป้องกนักาํจดั5082101 A 3(2-2-5) วา่ที ่ร.ต. ดร.บญุชาติ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายรวนิท ์เนาวบตุร )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ชมดาว ขาํจรงิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14

 6

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594280021

นายรวินท ์เนาวบตุร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594280022

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายลดีง คมิ

โปรแกรมวิชา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-80/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) SU-403ภาษาองักฤษเพือ่ทกัษะการเรยีน1550102 D 3(3-0-6) อ.ทศันพรรณ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-16.30) SU-407วถิไีทย2500102 B 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) ศว.ชวีวทิยา-1, พ. (08.30-10.30)จลุชวีวทิยา4032201 B 3(2-3-4) อ.สุพติา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (10.30-12.30) 435, ศ. (10.30-12.30) 424-comสถติวิเิคราะห ์14052101 F 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-17.30) 19507ฝึกประสบการณว์ชิาชพีเกษตรศาสตร ์15002801 B 2(0-150) ผศ.นนัทน์ภสั, อ.

พฤ. (13.30-17.30) 19507อ.ทรงศกัดิ์, ผศ.วรรณา

พฤ. (13.30-17.30) 19507อ. ดร.ศิรวิรรณ, วา่ที ่ร.ต.

พ. (10.30-12.30) 19507, อ. (08.30-12.30) 19507ศตัรูพชืและการป้องกนักาํจดั5082101 A 3(2-2-5) วา่ที ่ร.ต. ดร.บญุชาติ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายลดีง คมิ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ชมดาว ขาํจรงิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11

 6

*

*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594280022

นายลดีง คมิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594280023

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายสาธิต ทวิะสงิห ์

โปรแกรมวิชา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-80/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) SU-403ภาษาองักฤษเพือ่ทกัษะการเรยีน1550102 D 3(3-0-6) อ.ทศันพรรณ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-16.30) SU-407วถิไีทย2500102 B 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) ศว.ชวีวทิยา-1, พ. (08.30-10.30)จลุชวีวทิยา4032201 B 3(2-3-4) อ.สุพติา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (10.30-12.30) 435, ศ. (10.30-12.30) 424-comสถติวิเิคราะห ์14052101 F 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-17.30) 19507ฝึกประสบการณว์ชิาชพีเกษตรศาสตร ์15002801 B 2(0-150) ผศ.นนัทน์ภสั, อ.

พฤ. (13.30-17.30) 19507อ.ทรงศกัดิ์, ผศ.วรรณา

พฤ. (13.30-17.30) 19507อ. ดร.ศิรวิรรณ, วา่ที ่ร.ต.

พฤ. (08.30-12.30) 19407การผลติไมผ้ล5033401 B 3(2-2-5) อ. ดร.ศิรวิรรณ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (10.30-12.30) 19507, อ. (08.30-12.30) 19507ศตัรูพชืและการป้องกนักาํจดั5082101 A 3(2-2-5) วา่ที ่ร.ต. ดร.บญุชาติ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายสาธติ ทวิะสงิห ์)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ชมดาว ขาํจรงิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14

 6

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594280023

นายสาธิต ทวิะสงิห ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594280024

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายสชุาครยี ์เทยีมทดั

โปรแกรมวิชา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-80/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) SU-403ภาษาองักฤษเพือ่ทกัษะการเรยีน1550102 D 3(3-0-6) อ.ทศันพรรณ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-16.30) SU-407วถิไีทย2500102 B 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) ศว.ชวีวทิยา-1, พ. (08.30-10.30)จลุชวีวทิยา4032201 B 3(2-3-4) อ.สุพติา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (10.30-12.30) 435, ศ. (10.30-12.30) 424-comสถติวิเิคราะห ์14052101 F 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-17.30) 19507ฝึกประสบการณว์ชิาชพีเกษตรศาสตร ์15002801 B 2(0-150) ผศ.นนัทน์ภสั, อ.

พฤ. (13.30-17.30) 19507อ.ทรงศกัดิ์, ผศ.วรรณา

พฤ. (13.30-17.30) 19507อ. ดร.ศิรวิรรณ, วา่ที ่ร.ต.

พฤ. (08.30-12.30) 19407การผลติไมผ้ล5033401 B 3(2-2-5) อ. ดร.ศิรวิรรณ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (10.30-12.30) 19507, อ. (08.30-12.30) 19507ศตัรูพชืและการป้องกนักาํจดั5082101 A 3(2-2-5) วา่ที ่ร.ต. ดร.บญุชาติ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายสุชาครยี ์เทยีมทดั )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ชมดาว ขาํจรงิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14

 6

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594280024

นายสชุาครยี ์เทยีมทดั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594280025

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายอรรถพนัธ ์พฒุเกดิ

โปรแกรมวิชา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-80/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) SU-403ภาษาองักฤษเพือ่ทกัษะการเรยีน1550102 D 3(3-0-6) อ.ทศันพรรณ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-16.30) SU-407วถิไีทย2500102 B 3(3-0-6) อ.จฬุาพร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) ศว.ชวีวทิยา-1, พ. (08.30-10.30)จลุชวีวทิยา4032201 B 3(2-3-4) อ.สุพติา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (10.30-12.30) 435, ศ. (10.30-12.30) 424-comสถติวิเิคราะห ์14052101 F 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-17.30) 19507ฝึกประสบการณว์ชิาชพีเกษตรศาสตร ์15002801 B 2(0-150) ผศ.นนัทน์ภสั, อ.

พฤ. (13.30-17.30) 19507อ.ทรงศกัดิ์, ผศ.วรรณา

พฤ. (13.30-17.30) 19507อ. ดร.ศิรวิรรณ, วา่ที ่ร.ต.

พฤ. (08.30-12.30) 19407การผลติไมผ้ล5033401 B 3(2-2-5) อ. ดร.ศิรวิรรณ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (10.30-12.30) 19507, อ. (08.30-12.30) 19507ศตัรูพชืและการป้องกนักาํจดั5082101 A 3(2-2-5) วา่ที ่ร.ต. ดร.บญุชาติ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายอรรถพนัธ ์พฒุเกดิ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ชมดาว ขาํจรงิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14

 6

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594280025

นายอรรถพนัธ ์พฒุเกดิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594280029

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายทรงพล พูนผล

โปรแกรมวิชา เกษตรศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5942-80/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 932ทกัษะชวีติเพือ่ความงอกงามส่วนบคุคล1050102 A 3(3-0-6) อ.วชิชญา 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-14.30) 7112ชวีเคมพีื้นฐาน4022501 A 3(2-3-4) จ่าเอกกฤษณะ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (10.30-12.30) ศว.415, พ. (08.30-10.30)จลุชวีวทิยา4032201 A 3(2-3-4) อ.สุพติา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 7111, ศ. (10.30-12.30)สถติวิเิคราะห ์14052101 E 3(2-2-5) ผศ.สุวรรณ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (15.30-18.30) 19505การเตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพี5041801 A 1(0-90) อ. ดร.วนิดา

อ. (08.30-12.30) หอ้งสมดุคณะการผลติสตัวปี์ก5042101 B 3(2-2-5) อ.สาํรวย 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (15.30-18.30) 19505การเตรยีมความพรอ้มสหกจิศึกษา5043803 A 1(0-100) อ. ดร.ดาํรงศกัดิ์

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายทรงพล พนูผล )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ชมดาว ขาํจรงิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14

 3

*

*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594280029

นายทรงพล พูนผล

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594305002

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกาญจนา อว่มทอง

โปรแกรมวิชา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี4 ปี

5943-05/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 135จรยิธรรมและทกัษะชวีติ1510101 C 3(3-0-6) อ.ญาวณีิย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1444เศรษฐศาสตรส์าํหรบันกัพฒันา2532103 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) 1445การพฒันาชมุชนเปรยีบเทยีบ2532204 A 3(2-2-5) อ. ดร.อนุรกัษ์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) 26406การพฒันาตามแนวพระราชดาํรแิละ2532207 A 3(2-2-5) อ. ดร.อภริตัน์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 26406การจดัการความรูใ้นงานพฒันาชมุชน2532408 A 3(2-2-5) อ.พนสั 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1442การวจิยัเชงิปรมิาณ2532902 A 3(2-2-5) อ.ทพิยว์รรณ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกาญจนา อ่วมทอง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.อนุรกัษ ์สงิหช์ยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 6

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594305002

นางสาวกาญจนา อว่มทอง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594305005

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชตุกิาญจน ์ตอ๋งาม

โปรแกรมวิชา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี4 ปี

5943-05/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 135จรยิธรรมและทกัษะชวีติ1510101 C 3(3-0-6) อ.ญาวณีิย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1456ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 P 3(3-0-6) อ.ตรนุีช 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1444เศรษฐศาสตรส์าํหรบันกัพฒันา2532103 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) 1445การพฒันาชมุชนเปรยีบเทยีบ2532204 A 3(2-2-5) อ. ดร.อนุรกัษ์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) 26406การพฒันาตามแนวพระราชดาํรแิละ2532207 A 3(2-2-5) อ. ดร.อภริตัน์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 26406การจดัการความรูใ้นงานพฒันาชมุชน2532408 A 3(2-2-5) อ.พนสั 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1442การวจิยัเชงิปรมิาณ2532902 A 3(2-2-5) อ.ทพิยว์รรณ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวชตุกิาญจน ์ตอ๋งาม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.อนุรกัษ ์สงิหช์ยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594305005

นางสาวชตุกิาญจน์ ตอ๋งาม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594305008

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธญัญลกัษณ์ เกตไุชโย

โปรแกรมวิชา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี4 ปี

5943-05/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 135จรยิธรรมและทกัษะชวีติ1510101 C 3(3-0-6) อ.ญาวณีิย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1444เศรษฐศาสตรส์าํหรบันกัพฒันา2532103 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) 1445การพฒันาชมุชนเปรยีบเทยีบ2532204 A 3(2-2-5) อ. ดร.อนุรกัษ์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) 26406การพฒันาตามแนวพระราชดาํรแิละ2532207 A 3(2-2-5) อ. ดร.อภริตัน์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 26406การจดัการความรูใ้นงานพฒันาชมุชน2532408 A 3(2-2-5) อ.พนสั 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1442การวจิยัเชงิปรมิาณ2532902 A 3(2-2-5) อ.ทพิยว์รรณ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวธญัญลกัษณ ์เกตไุชโย )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.อนุรกัษ ์สงิหช์ยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 6

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594305008

นางสาวธญัญลกัษณ์ เกตไุชโย

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594305011

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวภควตั ออ่นประเสรฐิ

โปรแกรมวิชา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี4 ปี

5943-05/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 135จรยิธรรมและทกัษะชวีติ1510101 C 3(3-0-6) อ.ญาวณีิย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1444เศรษฐศาสตรส์าํหรบันกัพฒันา2532103 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) 1445การพฒันาชมุชนเปรยีบเทยีบ2532204 A 3(2-2-5) อ. ดร.อนุรกัษ์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) 26406การพฒันาตามแนวพระราชดาํรแิละ2532207 A 3(2-2-5) อ. ดร.อภริตัน์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 26406การจดัการความรูใ้นงานพฒันาชมุชน2532408 A 3(2-2-5) อ.พนสั 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1442การวจิยัเชงิปรมิาณ2532902 A 3(2-2-5) อ.ทพิยว์รรณ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวภควตั อ่อนประเสรฐิ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.อนุรกัษ ์สงิหช์ยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 6

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594305011

นางสาวภควตั ออ่นประเสรฐิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594305012

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปารชิาต ิเครอือยู่

โปรแกรมวิชา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี4 ปี

5943-05/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 135จรยิธรรมและทกัษะชวีติ1510101 C 3(3-0-6) อ.ญาวณีิย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1444เศรษฐศาสตรส์าํหรบันกัพฒันา2532103 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) 1445การพฒันาชมุชนเปรยีบเทยีบ2532204 A 3(2-2-5) อ. ดร.อนุรกัษ์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) 26406การพฒันาตามแนวพระราชดาํรแิละ2532207 A 3(2-2-5) อ. ดร.อภริตัน์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 26406การจดัการความรูใ้นงานพฒันาชมุชน2532408 A 3(2-2-5) อ.พนสั 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1442การวจิยัเชงิปรมิาณ2532902 A 3(2-2-5) อ.ทพิยว์รรณ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวปารชิาต ิเครอือยู่ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.อนุรกัษ ์สงิหช์ยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 6

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594305012

นางสาวปารชิาต ิเครอือยู่

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594305013

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปิยะนาฏ บญุคงบา้น

โปรแกรมวิชา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี4 ปี

5943-05/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 135จรยิธรรมและทกัษะชวีติ1510101 C 3(3-0-6) อ.ญาวณีิย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1456ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 P 3(3-0-6) อ.ตรนุีช 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1444เศรษฐศาสตรส์าํหรบันกัพฒันา2532103 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) 1445การพฒันาชมุชนเปรยีบเทยีบ2532204 A 3(2-2-5) อ. ดร.อนุรกัษ์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) 26406การพฒันาตามแนวพระราชดาํรแิละ2532207 A 3(2-2-5) อ. ดร.อภริตัน์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 26406การจดัการความรูใ้นงานพฒันาชมุชน2532408 A 3(2-2-5) อ.พนสั 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1442การวจิยัเชงิปรมิาณ2532902 A 3(2-2-5) อ.ทพิยว์รรณ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวปิยะนาฏ บญุคงบา้น )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.อนุรกัษ ์สงิหช์ยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594305013

นางสาวปิยะนาฏ บญุคงบา้น

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594305014

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเปรมิกา วงศด์าวไทย

โปรแกรมวิชา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี4 ปี

5943-05/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 135จรยิธรรมและทกัษะชวีติ1510101 C 3(3-0-6) อ.ญาวณีิย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1444เศรษฐศาสตรส์าํหรบันกัพฒันา2532103 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) 1445การพฒันาชมุชนเปรยีบเทยีบ2532204 A 3(2-2-5) อ. ดร.อนุรกัษ์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) 26406การพฒันาตามแนวพระราชดาํรแิละ2532207 A 3(2-2-5) อ. ดร.อภริตัน์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 26406การจดัการความรูใ้นงานพฒันาชมุชน2532408 A 3(2-2-5) อ.พนสั 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1442การวจิยัเชงิปรมิาณ2532902 A 3(2-2-5) อ.ทพิยว์รรณ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวเปรมกิา วงศด์าวไทย )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.อนุรกัษ ์สงิหช์ยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 6

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594305014

นางสาวเปรมิกา วงศด์าวไทย

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594305015

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพรทพิย ์เจอืไทย

โปรแกรมวิชา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี4 ปี

5943-05/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 135จรยิธรรมและทกัษะชวีติ1510101 C 3(3-0-6) อ.ญาวณีิย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1456ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 P 3(3-0-6) อ.ตรนุีช 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1444เศรษฐศาสตรส์าํหรบันกัพฒันา2532103 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) 1445การพฒันาชมุชนเปรยีบเทยีบ2532204 A 3(2-2-5) อ. ดร.อนุรกัษ์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) 26406การพฒันาตามแนวพระราชดาํรแิละ2532207 A 3(2-2-5) อ. ดร.อภริตัน์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 26406การจดัการความรูใ้นงานพฒันาชมุชน2532408 A 3(2-2-5) อ.พนสั 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1442การวจิยัเชงิปรมิาณ2532902 A 3(2-2-5) อ.ทพิยว์รรณ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวพรทพิย ์เจอืไทย )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.อนุรกัษ ์สงิหช์ยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594305015

นางสาวพรทพิย ์เจอืไทย

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594305018

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพมิพาภรณ์ กลิ่นฉุน

โปรแกรมวิชา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี4 ปี

5943-05/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (13.30-17.30) SU-405เทคโนโลยแีละนวตักรรมการศึกษา1033101 A 3(2-2-5) ผศ.สุกญัญา 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 135จรยิธรรมและทกัษะชวีติ1510101 C 3(3-0-6) อ.ญาวณีิย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1444เศรษฐศาสตรส์าํหรบันกัพฒันา2532103 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) 1445การพฒันาชมุชนเปรยีบเทยีบ2532204 A 3(2-2-5) อ. ดร.อนุรกัษ์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) 26406การพฒันาตามแนวพระราชดาํรแิละ2532207 A 3(2-2-5) อ. ดร.อภริตัน์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1442การวจิยัเชงิปรมิาณ2532902 A 3(2-2-5) อ.ทพิยว์รรณ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวพมิพาภรณ ์กลิน่ฉุน )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.อนุรกัษ ์สงิหช์ยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 6

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594305018

นางสาวพมิพาภรณ์ กลิ่นฉุน

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594305020

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเมทนีิ พูลเกดิ

โปรแกรมวิชา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี4 ปี

5943-05/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 135จรยิธรรมและทกัษะชวีติ1510101 C 3(3-0-6) อ.ญาวณีิย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1456ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 P 3(3-0-6) อ.ตรนุีช 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1444เศรษฐศาสตรส์าํหรบันกัพฒันา2532103 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) 1445การพฒันาชมุชนเปรยีบเทยีบ2532204 A 3(2-2-5) อ. ดร.อนุรกัษ์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) 26406การพฒันาตามแนวพระราชดาํรแิละ2532207 A 3(2-2-5) อ. ดร.อภริตัน์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 26406การจดัการความรูใ้นงานพฒันาชมุชน2532408 A 3(2-2-5) อ.พนสั 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1442การวจิยัเชงิปรมิาณ2532902 A 3(2-2-5) อ.ทพิยว์รรณ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวเมทนีิ พลูเกดิ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.อนุรกัษ ์สงิหช์ยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594305020

นางสาวเมทนีิ พูลเกดิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594305022

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววรีนุช เดชาเวฬมุาศ

โปรแกรมวิชา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี4 ปี

5943-05/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 135จรยิธรรมและทกัษะชวีติ1510101 C 3(3-0-6) อ.ญาวณีิย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1444เศรษฐศาสตรส์าํหรบันกัพฒันา2532103 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) 1445การพฒันาชมุชนเปรยีบเทยีบ2532204 A 3(2-2-5) อ. ดร.อนุรกัษ์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) 26406การพฒันาตามแนวพระราชดาํรแิละ2532207 A 3(2-2-5) อ. ดร.อภริตัน์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 26406การจดัการความรูใ้นงานพฒันาชมุชน2532408 A 3(2-2-5) อ.พนสั 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1442การวจิยัเชงิปรมิาณ2532902 A 3(2-2-5) อ.ทพิยว์รรณ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาววรีนุช เดชาเวฬมุาศ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.อนุรกัษ ์สงิหช์ยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 6

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594305022

นางสาววีรนุช เดชาเวฬมุาศ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594305023

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสดุารตัน ์แจง้กระจา่ง

โปรแกรมวิชา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี4 ปี

5943-05/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 135จรยิธรรมและทกัษะชวีติ1510101 C 3(3-0-6) อ.ญาวณีิย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1444เศรษฐศาสตรส์าํหรบันกัพฒันา2532103 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) 1445การพฒันาชมุชนเปรยีบเทยีบ2532204 A 3(2-2-5) อ. ดร.อนุรกัษ์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) 26406การพฒันาตามแนวพระราชดาํรแิละ2532207 A 3(2-2-5) อ. ดร.อภริตัน์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 26406การจดัการความรูใ้นงานพฒันาชมุชน2532408 A 3(2-2-5) อ.พนสั 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1442การวจิยัเชงิปรมิาณ2532902 A 3(2-2-5) อ.ทพิยว์รรณ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุดารตัน ์แจง้กระจ่าง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.อนุรกัษ ์สงิหช์ยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 6

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594305023

นางสาวสดุารตัน์ แจง้กระจา่ง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594305025

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสภุาพนัธุ ์ปนันวน

โปรแกรมวิชา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี4 ปี

5943-05/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 135จรยิธรรมและทกัษะชวีติ1510101 C 3(3-0-6) อ.ญาวณีิย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1456ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 P 3(3-0-6) อ.ตรนุีช 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1444เศรษฐศาสตรส์าํหรบันกัพฒันา2532103 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) 1445การพฒันาชมุชนเปรยีบเทยีบ2532204 A 3(2-2-5) อ. ดร.อนุรกัษ์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) 26406การพฒันาตามแนวพระราชดาํรแิละ2532207 A 3(2-2-5) อ. ดร.อภริตัน์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 26406การจดัการความรูใ้นงานพฒันาชมุชน2532408 A 3(2-2-5) อ.พนสั 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1442การวจิยัเชงิปรมิาณ2532902 A 3(2-2-5) อ.ทพิยว์รรณ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุภาพนัธุ ์ปนันวน )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.อนุรกัษ ์สงิหช์ยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594305025

นางสาวสภุาพนัธุ ์ปนันวน

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594305026

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสภุาวดี นามจนัทร ์

โปรแกรมวิชา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี4 ปี

5943-05/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 135จรยิธรรมและทกัษะชวีติ1510101 C 3(3-0-6) อ.ญาวณีิย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1456ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 P 3(3-0-6) อ.ตรนุีช 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1444เศรษฐศาสตรส์าํหรบันกัพฒันา2532103 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) 1445การพฒันาชมุชนเปรยีบเทยีบ2532204 A 3(2-2-5) อ. ดร.อนุรกัษ์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) 26406การพฒันาตามแนวพระราชดาํรแิละ2532207 A 3(2-2-5) อ. ดร.อภริตัน์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 26406การจดัการความรูใ้นงานพฒันาชมุชน2532408 A 3(2-2-5) อ.พนสั 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1442การวจิยัเชงิปรมิาณ2532902 A 3(2-2-5) อ.ทพิยว์รรณ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุภาวด ีนามจนัทร ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.อนุรกัษ ์สงิหช์ยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594305026

นางสาวสภุาวดี นามจนัทร ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594305027

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรรถยา สะอาด

โปรแกรมวิชา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี4 ปี

5943-05/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 135จรยิธรรมและทกัษะชวีติ1510101 C 3(3-0-6) อ.ญาวณีิย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1444เศรษฐศาสตรส์าํหรบันกัพฒันา2532103 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) 1445การพฒันาชมุชนเปรยีบเทยีบ2532204 A 3(2-2-5) อ. ดร.อนุรกัษ์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) 26406การพฒันาตามแนวพระราชดาํรแิละ2532207 A 3(2-2-5) อ. ดร.อภริตัน์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 26406การจดัการความรูใ้นงานพฒันาชมุชน2532408 A 3(2-2-5) อ.พนสั 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1442การวจิยัเชงิปรมิาณ2532902 A 3(2-2-5) อ.ทพิยว์รรณ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอรรถยา สะอาด )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.อนุรกัษ ์สงิหช์ยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 6

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594305027

นางสาวอรรถยา สะอาด

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594305029

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอจัฉรา มีทรพัย ์

โปรแกรมวิชา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี4 ปี

5943-05/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 135จรยิธรรมและทกัษะชวีติ1510101 C 3(3-0-6) อ.ญาวณีิย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1456ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 P 3(3-0-6) อ.ตรนุีช 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1444เศรษฐศาสตรส์าํหรบันกัพฒันา2532103 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) 1445การพฒันาชมุชนเปรยีบเทยีบ2532204 A 3(2-2-5) อ. ดร.อนุรกัษ์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) 26406การพฒันาตามแนวพระราชดาํรแิละ2532207 A 3(2-2-5) อ. ดร.อภริตัน์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 26406การจดัการความรูใ้นงานพฒันาชมุชน2532408 A 3(2-2-5) อ.พนสั 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1442การวจิยัเชงิปรมิาณ2532902 A 3(2-2-5) อ.ทพิยว์รรณ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอจัฉรา มทีรพัย ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.อนุรกัษ ์สงิหช์ยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594305029

นางสาวอจัฉรา มีทรพัย์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594305030

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอมุาพร รื่นรวย

โปรแกรมวิชา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี4 ปี

5943-05/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 135จรยิธรรมและทกัษะชวีติ1510101 C 3(3-0-6) อ.ญาวณีิย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1444เศรษฐศาสตรส์าํหรบันกัพฒันา2532103 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) 1445การพฒันาชมุชนเปรยีบเทยีบ2532204 A 3(2-2-5) อ. ดร.อนุรกัษ์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) 26406การพฒันาตามแนวพระราชดาํรแิละ2532207 A 3(2-2-5) อ. ดร.อภริตัน์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 26406การจดัการความรูใ้นงานพฒันาชมุชน2532408 A 3(2-2-5) อ.พนสั 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1442การวจิยัเชงิปรมิาณ2532902 A 3(2-2-5) อ.ทพิยว์รรณ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอมุาพร รื่นรวย )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.อนุรกัษ ์สงิหช์ยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 6

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594305030

นางสาวอมุาพร รื่นรวย

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594305031

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายกฤตภิทัธ อนิอาจ

โปรแกรมวิชา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี4 ปี

5943-05/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 135จรยิธรรมและทกัษะชวีติ1510101 C 3(3-0-6) อ.ญาวณีิย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1444เศรษฐศาสตรส์าํหรบันกัพฒันา2532103 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) 1445การพฒันาชมุชนเปรยีบเทยีบ2532204 A 3(2-2-5) อ. ดร.อนุรกัษ์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) 26406การพฒันาตามแนวพระราชดาํรแิละ2532207 A 3(2-2-5) อ. ดร.อภริตัน์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 26406การจดัการความรูใ้นงานพฒันาชมุชน2532408 A 3(2-2-5) อ.พนสั 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1442การวจิยัเชงิปรมิาณ2532902 A 3(2-2-5) อ.ทพิยว์รรณ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายกฤตภิทัธ อนิอาจ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.อนุรกัษ ์สงิหช์ยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 6

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594305031

นายกฤตภิทัธ อนิอาจ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594305032

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายกฤษณะพล แกว้เกดิ

โปรแกรมวิชา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี4 ปี

5943-05/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 135จรยิธรรมและทกัษะชวีติ1510101 C 3(3-0-6) อ.ญาวณีิย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1456ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 P 3(3-0-6) อ.ตรนุีช 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1444เศรษฐศาสตรส์าํหรบันกัพฒันา2532103 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) 1445การพฒันาชมุชนเปรยีบเทยีบ2532204 A 3(2-2-5) อ. ดร.อนุรกัษ์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) 26406การพฒันาตามแนวพระราชดาํรแิละ2532207 A 3(2-2-5) อ. ดร.อภริตัน์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 26406การจดัการความรูใ้นงานพฒันาชมุชน2532408 A 3(2-2-5) อ.พนสั 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1442การวจิยัเชงิปรมิาณ2532902 A 3(2-2-5) อ.ทพิยว์รรณ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายกฤษณะพล แกว้เกดิ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.อนุรกัษ ์สงิหช์ยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594305032

นายกฤษณะพล แกว้เกดิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594305033

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายกอบกาญจน ์พรายแดง

โปรแกรมวิชา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี4 ปี

5943-05/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 135จรยิธรรมและทกัษะชวีติ1510101 C 3(3-0-6) อ.ญาวณีิย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1444เศรษฐศาสตรส์าํหรบันกัพฒันา2532103 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) 1445การพฒันาชมุชนเปรยีบเทยีบ2532204 A 3(2-2-5) อ. ดร.อนุรกัษ์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) 26406การพฒันาตามแนวพระราชดาํรแิละ2532207 A 3(2-2-5) อ. ดร.อภริตัน์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 26406การจดัการความรูใ้นงานพฒันาชมุชน2532408 A 3(2-2-5) อ.พนสั 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1442การวจิยัเชงิปรมิาณ2532902 A 3(2-2-5) อ.ทพิยว์รรณ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายกอบกาญจน ์พรายแดง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.อนุรกัษ ์สงิหช์ยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 6

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594305033

นายกอบกาญจน์ พรายแดง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594305035

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายกอ้งเกรียต ิพึ่งขํา

โปรแกรมวิชา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี4 ปี

5943-05/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 135จรยิธรรมและทกัษะชวีติ1510101 C 3(3-0-6) อ.ญาวณีิย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1456ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 P 3(3-0-6) อ.ตรนุีช 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1444เศรษฐศาสตรส์าํหรบันกัพฒันา2532103 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) 1445การพฒันาชมุชนเปรยีบเทยีบ2532204 A 3(2-2-5) อ. ดร.อนุรกัษ์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) 26406การพฒันาตามแนวพระราชดาํรแิละ2532207 A 3(2-2-5) อ. ดร.อภริตัน์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 26406การจดัการความรูใ้นงานพฒันาชมุชน2532408 A 3(2-2-5) อ.พนสั 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1442การวจิยัเชงิปรมิาณ2532902 A 3(2-2-5) อ.ทพิยว์รรณ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายกอ้งเกรียต ิพึง่ขาํ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.อนุรกัษ ์สงิหช์ยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594305035

นายกอ้งเกรียต ิพึ่งขํา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594305037

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายคณัุชญ ์ธนีเพยีร

โปรแกรมวิชา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี4 ปี

5943-05/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 135จรยิธรรมและทกัษะชวีติ1510101 C 3(3-0-6) อ.ญาวณีิย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1444เศรษฐศาสตรส์าํหรบันกัพฒันา2532103 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) 1445การพฒันาชมุชนเปรยีบเทยีบ2532204 A 3(2-2-5) อ. ดร.อนุรกัษ์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) 26406การพฒันาตามแนวพระราชดาํรแิละ2532207 A 3(2-2-5) อ. ดร.อภริตัน์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 26406การจดัการความรูใ้นงานพฒันาชมุชน2532408 A 3(2-2-5) อ.พนสั 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1442การวจิยัเชงิปรมิาณ2532902 A 3(2-2-5) อ.ทพิยว์รรณ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายคุณชัญ ์ธนีเพยีร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.อนุรกัษ ์สงิหช์ยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 6

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594305037

นายคณัุชญ ์ธนีเพยีร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594305038

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายชาครติ เสยีงใหญ่

โปรแกรมวิชา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี4 ปี

5943-05/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 135จรยิธรรมและทกัษะชวีติ1510101 C 3(3-0-6) อ.ญาวณีิย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1444เศรษฐศาสตรส์าํหรบันกัพฒันา2532103 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) 1445การพฒันาชมุชนเปรยีบเทยีบ2532204 A 3(2-2-5) อ. ดร.อนุรกัษ์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) 26406การพฒันาตามแนวพระราชดาํรแิละ2532207 A 3(2-2-5) อ. ดร.อภริตัน์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 26406การจดัการความรูใ้นงานพฒันาชมุชน2532408 A 3(2-2-5) อ.พนสั 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1442การวจิยัเชงิปรมิาณ2532902 A 3(2-2-5) อ.ทพิยว์รรณ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายชาครติ เสยีงใหญ่ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.อนุรกัษ ์สงิหช์ยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 6

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594305038

นายชาครติ เสยีงใหญ่

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594305040

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายณรงคศ์กัด์ิ มามาก

โปรแกรมวิชา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี4 ปี

5943-05/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 135จรยิธรรมและทกัษะชวีติ1510101 C 3(3-0-6) อ.ญาวณีิย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1444เศรษฐศาสตรส์าํหรบันกัพฒันา2532103 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) 1445การพฒันาชมุชนเปรยีบเทยีบ2532204 A 3(2-2-5) อ. ดร.อนุรกัษ์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) 26406การพฒันาตามแนวพระราชดาํรแิละ2532207 A 3(2-2-5) อ. ดร.อภริตัน์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 26406การจดัการความรูใ้นงานพฒันาชมุชน2532408 A 3(2-2-5) อ.พนสั 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1442การวจิยัเชงิปรมิาณ2532902 A 3(2-2-5) อ.ทพิยว์รรณ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายณรงคศ์กัดิ์ มามาก )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.อนุรกัษ ์สงิหช์ยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 6

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594305040

นายณรงคศ์กัด์ิ มามาก

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594305041

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐพล เดชบตุร

โปรแกรมวิชา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี4 ปี

5943-05/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 135จรยิธรรมและทกัษะชวีติ1510101 C 3(3-0-6) อ.ญาวณีิย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1444เศรษฐศาสตรส์าํหรบันกัพฒันา2532103 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) 1445การพฒันาชมุชนเปรยีบเทยีบ2532204 A 3(2-2-5) อ. ดร.อนุรกัษ์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) 26406การพฒันาตามแนวพระราชดาํรแิละ2532207 A 3(2-2-5) อ. ดร.อภริตัน์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 26406การจดัการความรูใ้นงานพฒันาชมุชน2532408 A 3(2-2-5) อ.พนสั 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1442การวจิยัเชงิปรมิาณ2532902 A 3(2-2-5) อ.ทพิยว์รรณ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายณฐัพล เดชบตุร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.อนุรกัษ ์สงิหช์ยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 6

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594305041

นายณัฐพล เดชบตุร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594305043

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายดาํรงศกัด์ิ เช่ือมชิต

โปรแกรมวิชา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี4 ปี

5943-05/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 135จรยิธรรมและทกัษะชวีติ1510101 C 3(3-0-6) อ.ญาวณีิย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1444เศรษฐศาสตรส์าํหรบันกัพฒันา2532103 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) 1445การพฒันาชมุชนเปรยีบเทยีบ2532204 A 3(2-2-5) อ. ดร.อนุรกัษ์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) 26406การพฒันาตามแนวพระราชดาํรแิละ2532207 A 3(2-2-5) อ. ดร.อภริตัน์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 26406การจดัการความรูใ้นงานพฒันาชมุชน2532408 A 3(2-2-5) อ.พนสั 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1442การวจิยัเชงิปรมิาณ2532902 A 3(2-2-5) อ.ทพิยว์รรณ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายดาํรงศกัดิ์ เชื่อมชติ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.อนุรกัษ ์สงิหช์ยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 6

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594305043

นายดาํรงศกัด์ิ เช่ือมชิต

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594305045

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายธนศกัด์ิ กลิ่นมาลี

โปรแกรมวิชา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี4 ปี

5943-05/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 135จรยิธรรมและทกัษะชวีติ1510101 C 3(3-0-6) อ.ญาวณีิย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1444เศรษฐศาสตรส์าํหรบันกัพฒันา2532103 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) 1445การพฒันาชมุชนเปรยีบเทยีบ2532204 A 3(2-2-5) อ. ดร.อนุรกัษ์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) 26406การพฒันาตามแนวพระราชดาํรแิละ2532207 A 3(2-2-5) อ. ดร.อภริตัน์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 26406การจดัการความรูใ้นงานพฒันาชมุชน2532408 A 3(2-2-5) อ.พนสั 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1442การวจิยัเชงิปรมิาณ2532902 A 3(2-2-5) อ.ทพิยว์รรณ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายธนศกัดิ์ กลิน่มาล ี)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.อนุรกัษ ์สงิหช์ยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 6

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594305045

นายธนศกัด์ิ กลิ่นมาลี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594305051

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายพศิณ พราหมณี

โปรแกรมวิชา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี4 ปี

5943-05/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 135จรยิธรรมและทกัษะชวีติ1510101 C 3(3-0-6) อ.ญาวณีิย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1444เศรษฐศาสตรส์าํหรบันกัพฒันา2532103 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) 1445การพฒันาชมุชนเปรยีบเทยีบ2532204 A 3(2-2-5) อ. ดร.อนุรกัษ์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) 26406การพฒันาตามแนวพระราชดาํรแิละ2532207 A 3(2-2-5) อ. ดร.อภริตัน์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 26406การจดัการความรูใ้นงานพฒันาชมุชน2532408 A 3(2-2-5) อ.พนสั 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1442การวจิยัเชงิปรมิาณ2532902 A 3(2-2-5) อ.ทพิยว์รรณ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายพศิณ พราหมณี )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.อนุรกัษ ์สงิหช์ยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 6

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594305051

นายพศิณ พราหมณี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594305055

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายมนญัชยั ขาวสนิท

โปรแกรมวิชา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี4 ปี

5943-05/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 135จรยิธรรมและทกัษะชวีติ1510101 C 3(3-0-6) อ.ญาวณีิย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1444เศรษฐศาสตรส์าํหรบันกัพฒันา2532103 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) 1445การพฒันาชมุชนเปรยีบเทยีบ2532204 A 3(2-2-5) อ. ดร.อนุรกัษ์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) 26406การพฒันาตามแนวพระราชดาํรแิละ2532207 A 3(2-2-5) อ. ดร.อภริตัน์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 26406การจดัการความรูใ้นงานพฒันาชมุชน2532408 A 3(2-2-5) อ.พนสั 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1442การวจิยัเชงิปรมิาณ2532902 A 3(2-2-5) อ.ทพิยว์รรณ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายมนญัชยั ขาวสนิท )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.อนุรกัษ ์สงิหช์ยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 6

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594305055

นายมนญัชยั ขาวสนิท

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594305056

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายรกัษส์ทิธิ์ โสขะรตัน์

โปรแกรมวิชา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี4 ปี

5943-05/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 135จรยิธรรมและทกัษะชวีติ1510101 C 3(3-0-6) อ.ญาวณีิย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1444เศรษฐศาสตรส์าํหรบันกัพฒันา2532103 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) 1445การพฒันาชมุชนเปรยีบเทยีบ2532204 A 3(2-2-5) อ. ดร.อนุรกัษ์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) 26406การพฒันาตามแนวพระราชดาํรแิละ2532207 A 3(2-2-5) อ. ดร.อภริตัน์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 26406การจดัการความรูใ้นงานพฒันาชมุชน2532408 A 3(2-2-5) อ.พนสั 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1442การวจิยัเชงิปรมิาณ2532902 A 3(2-2-5) อ.ทพิยว์รรณ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายรกัษส์ทิธิ์ โสขะรตัน ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.อนุรกัษ ์สงิหช์ยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 6

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594305056

นายรกัษส์ทิธิ์ โสขะรตัน์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594305057

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายวชัระ สทีบัทมิ

โปรแกรมวิชา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี4 ปี

5943-05/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 135จรยิธรรมและทกัษะชวีติ1510101 C 3(3-0-6) อ.ญาวณีิย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1456ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 P 3(3-0-6) อ.ตรนุีช 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1444เศรษฐศาสตรส์าํหรบันกัพฒันา2532103 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) 1445การพฒันาชมุชนเปรยีบเทยีบ2532204 A 3(2-2-5) อ. ดร.อนุรกัษ์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) 26406การพฒันาตามแนวพระราชดาํรแิละ2532207 A 3(2-2-5) อ. ดร.อภริตัน์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 26406การจดัการความรูใ้นงานพฒันาชมุชน2532408 A 3(2-2-5) อ.พนสั 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1442การวจิยัเชงิปรมิาณ2532902 A 3(2-2-5) อ.ทพิยว์รรณ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายวชัระ สทีบัทมิ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.อนุรกัษ ์สงิหช์ยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594305057

นายวชัระ สทีบัทมิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594305058

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายวฒุไิกร ทาํนุ

โปรแกรมวิชา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี4 ปี

5943-05/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 135จรยิธรรมและทกัษะชวีติ1510101 C 3(3-0-6) อ.ญาวณีิย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) SU-407ภาษาองักฤษเพือ่ทกัษะการเรยีน1550102 A 3(3-0-6) อ.ทศันพรรณ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1444เศรษฐศาสตรส์าํหรบันกัพฒันา2532103 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) 1445การพฒันาชมุชนเปรยีบเทยีบ2532204 A 3(2-2-5) อ. ดร.อนุรกัษ์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) 26406การพฒันาตามแนวพระราชดาํรแิละ2532207 A 3(2-2-5) อ. ดร.อภริตัน์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 26406การจดัการความรูใ้นงานพฒันาชมุชน2532408 A 3(2-2-5) อ.พนสั 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1442การวจิยัเชงิปรมิาณ2532902 A 3(2-2-5) อ.ทพิยว์รรณ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายวุฒไิกร ทาํนุ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.อนุรกัษ ์สงิหช์ยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594305058

นายวฒุไิกร ทาํนุ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594305059

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายวโรดม เผือกหอม

โปรแกรมวิชา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี4 ปี

5943-05/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 135จรยิธรรมและทกัษะชวีติ1510101 C 3(3-0-6) อ.ญาวณีิย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1456ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 P 3(3-0-6) อ.ตรนุีช 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1444เศรษฐศาสตรส์าํหรบันกัพฒันา2532103 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) 1445การพฒันาชมุชนเปรยีบเทยีบ2532204 A 3(2-2-5) อ. ดร.อนุรกัษ์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) 26406การพฒันาตามแนวพระราชดาํรแิละ2532207 A 3(2-2-5) อ. ดร.อภริตัน์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 26406การจดัการความรูใ้นงานพฒันาชมุชน2532408 A 3(2-2-5) อ.พนสั 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1442การวจิยัเชงิปรมิาณ2532902 A 3(2-2-5) อ.ทพิยว์รรณ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายวโรดม เผอืกหอม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.อนุรกัษ ์สงิหช์ยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594305059

นายวโรดม เผือกหอม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594305060

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายศิรวทิย ์ทัง่ออ่น

โปรแกรมวิชา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี4 ปี

5943-05/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 135จรยิธรรมและทกัษะชวีติ1510101 C 3(3-0-6) อ.ญาวณีิย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1444เศรษฐศาสตรส์าํหรบันกัพฒันา2532103 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) 1445การพฒันาชมุชนเปรยีบเทยีบ2532204 A 3(2-2-5) อ. ดร.อนุรกัษ์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) 26406การพฒันาตามแนวพระราชดาํรแิละ2532207 A 3(2-2-5) อ. ดร.อภริตัน์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 26406การจดัการความรูใ้นงานพฒันาชมุชน2532408 A 3(2-2-5) อ.พนสั 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1442การวจิยัเชงิปรมิาณ2532902 A 3(2-2-5) อ.ทพิยว์รรณ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายศิรวทิย ์ทัง่อ่อน )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.อนุรกัษ ์สงิหช์ยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 6

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594305060

นายศิรวิทย ์ทัง่ออ่น

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594305062

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายอนาวนิ ทองสขุธรรม

โปรแกรมวิชา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี4 ปี

5943-05/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 135จรยิธรรมและทกัษะชวีติ1510101 C 3(3-0-6) อ.ญาวณีิย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1444เศรษฐศาสตรส์าํหรบันกัพฒันา2532103 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) 1445การพฒันาชมุชนเปรยีบเทยีบ2532204 A 3(2-2-5) อ. ดร.อนุรกัษ์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) 26406การพฒันาตามแนวพระราชดาํรแิละ2532207 A 3(2-2-5) อ. ดร.อภริตัน์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 26406การจดัการความรูใ้นงานพฒันาชมุชน2532408 A 3(2-2-5) อ.พนสั 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1442การวจิยัเชงิปรมิาณ2532902 A 3(2-2-5) อ.ทพิยว์รรณ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายอนาวนิ ทองสุขธรรม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.อนุรกัษ ์สงิหช์ยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 6

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594305062

นายอนาวิน ทองสขุธรรม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594305063

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายอนุชิต ยิ้มใย

โปรแกรมวิชา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี4 ปี

5943-05/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 135จรยิธรรมและทกัษะชวีติ1510101 C 3(3-0-6) อ.ญาวณีิย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) SU-407ภาษาองักฤษเพือ่ทกัษะการเรยีน1550102 A 3(3-0-6) อ.ทศันพรรณ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1444เศรษฐศาสตรส์าํหรบันกัพฒันา2532103 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) 1445การพฒันาชมุชนเปรยีบเทยีบ2532204 A 3(2-2-5) อ. ดร.อนุรกัษ์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) 26406การพฒันาตามแนวพระราชดาํรแิละ2532207 A 3(2-2-5) อ. ดร.อภริตัน์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 26406การจดัการความรูใ้นงานพฒันาชมุชน2532408 A 3(2-2-5) อ.พนสั 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1442การวจิยัเชงิปรมิาณ2532902 A 3(2-2-5) อ.ทพิยว์รรณ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายอนุชติ ยิ้มใย )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.อนุรกัษ ์สงิหช์ยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594305063

นายอนุชิต ยิ้มใย

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594305064

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายอนุพงศ ์โพธิ์เเดง

โปรแกรมวิชา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี4 ปี

5943-05/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 135จรยิธรรมและทกัษะชวีติ1510101 C 3(3-0-6) อ.ญาวณีิย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1444เศรษฐศาสตรส์าํหรบันกัพฒันา2532103 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) 1445การพฒันาชมุชนเปรยีบเทยีบ2532204 A 3(2-2-5) อ. ดร.อนุรกัษ์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) 26406การพฒันาตามแนวพระราชดาํรแิละ2532207 A 3(2-2-5) อ. ดร.อภริตัน์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 26406การจดัการความรูใ้นงานพฒันาชมุชน2532408 A 3(2-2-5) อ.พนสั 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1442การวจิยัเชงิปรมิาณ2532902 A 3(2-2-5) อ.ทพิยว์รรณ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายอนุพงศ ์โพธิ์เเดง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.อนุรกัษ ์สงิหช์ยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 6

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594305064

นายอนุพงศ ์โพธิ์เเดง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594305065

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายอภสิทิธิ์ เกษงาม

โปรแกรมวิชา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี4 ปี

5943-05/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 135จรยิธรรมและทกัษะชวีติ1510101 C 3(3-0-6) อ.ญาวณีิย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1444เศรษฐศาสตรส์าํหรบันกัพฒันา2532103 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) 1445การพฒันาชมุชนเปรยีบเทยีบ2532204 A 3(2-2-5) อ. ดร.อนุรกัษ์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) 26406การพฒันาตามแนวพระราชดาํรแิละ2532207 A 3(2-2-5) อ. ดร.อภริตัน์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 26406การจดัการความรูใ้นงานพฒันาชมุชน2532408 A 3(2-2-5) อ.พนสั 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1442การวจิยัเชงิปรมิาณ2532902 A 3(2-2-5) อ.ทพิยว์รรณ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายอภสิทิธิ์ เกษงาม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.อนุรกัษ ์สงิหช์ยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 6

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594305065

นายอภสิทิธิ์ เกษงาม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594305066

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายอนิทชั สงเคราะห ์

โปรแกรมวิชา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี4 ปี

5943-05/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 135จรยิธรรมและทกัษะชวีติ1510101 C 3(3-0-6) อ.ญาวณีิย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1456ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 P 3(3-0-6) อ.ตรนุีช 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1444เศรษฐศาสตรส์าํหรบันกัพฒันา2532103 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) 1445การพฒันาชมุชนเปรยีบเทยีบ2532204 A 3(2-2-5) อ. ดร.อนุรกัษ์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) 26406การพฒันาตามแนวพระราชดาํรแิละ2532207 A 3(2-2-5) อ. ดร.อภริตัน์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 26406การจดัการความรูใ้นงานพฒันาชมุชน2532408 A 3(2-2-5) อ.พนสั 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1442การวจิยัเชงิปรมิาณ2532902 A 3(2-2-5) อ.ทพิยว์รรณ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายอนิทชั สงเคราะห ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.อนุรกัษ ์สงิหช์ยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594305066

นายอนิทชั สงเคราะห์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594305067

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายเจษฎากร แกว้ลอย

โปรแกรมวิชา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี4 ปี

5943-05/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 135จรยิธรรมและทกัษะชวีติ1510101 C 3(3-0-6) อ.ญาวณีิย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) SU-407ภาษาองักฤษเพือ่ทกัษะการเรยีน1550102 A 3(3-0-6) อ.ทศันพรรณ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1444เศรษฐศาสตรส์าํหรบันกัพฒันา2532103 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) 1445การพฒันาชมุชนเปรยีบเทยีบ2532204 A 3(2-2-5) อ. ดร.อนุรกัษ์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) 26406การพฒันาตามแนวพระราชดาํรแิละ2532207 A 3(2-2-5) อ. ดร.อภริตัน์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 26406การจดัการความรูใ้นงานพฒันาชมุชน2532408 A 3(2-2-5) อ.พนสั 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1442การวจิยัเชงิปรมิาณ2532902 A 3(2-2-5) อ.ทพิยว์รรณ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายเจษฎากร แกว้ลอย )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.อนุรกัษ ์สงิหช์ยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594305067

นายเจษฎากร แกว้ลอย

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594305068

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายธเนศ หงษท์อง

โปรแกรมวิชา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี4 ปี

5943-05/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 135จรยิธรรมและทกัษะชวีติ1510101 C 3(3-0-6) อ.ญาวณีิย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1444เศรษฐศาสตรส์าํหรบันกัพฒันา2532103 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) 1445การพฒันาชมุชนเปรยีบเทยีบ2532204 A 3(2-2-5) อ. ดร.อนุรกัษ์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) 26406การพฒันาตามแนวพระราชดาํรแิละ2532207 A 3(2-2-5) อ. ดร.อภริตัน์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 26406การจดัการความรูใ้นงานพฒันาชมุชน2532408 A 3(2-2-5) อ.พนสั 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1442การวจิยัเชงิปรมิาณ2532902 A 3(2-2-5) อ.ทพิยว์รรณ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายธเนศ หงษท์อง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.อนุรกัษ ์สงิหช์ยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 6

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594305068

นายธเนศ หงษท์อง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594305069

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวคลา้ยจนัทร ์แสงประสทิธิ์

โปรแกรมวิชา การพฒันาชมุชนปรญิญาตร ี4 ปี

5943-05/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 135จรยิธรรมและทกัษะชวีติ1510101 C 3(3-0-6) อ.ญาวณีิย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1444เศรษฐศาสตรส์าํหรบันกัพฒันา2532103 A 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) 1445การพฒันาชมุชนเปรยีบเทยีบ2532204 A 3(2-2-5) อ. ดร.อนุรกัษ์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) 26406การพฒันาตามแนวพระราชดาํรแิละ2532207 A 3(2-2-5) อ. ดร.อภริตัน์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 26406การจดัการความรูใ้นงานพฒันาชมุชน2532408 A 3(2-2-5) อ.พนสั 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1442การวจิยัเชงิปรมิาณ2532902 A 3(2-2-5) อ.ทพิยว์รรณ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวคลา้ยจนัทร ์แสงประสทิธิ์ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.อนุรกัษ ์สงิหช์ยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 6

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594305069

นางสาวคลา้ยจนัทร ์แสงประสทิธิ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594313002

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจนัจริา อนิตะเนตร

โปรแกรมวิชา บรรณารกัษศาสตรแ์ละสารนิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5943-13/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) SU-501สารสนเทศสาํหรบัเดก็และเยาวชน1632202 A 3(3-0-6) อ.สรินิาฏ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) SU-501การจดัการสารสนเทศสาํนกังาน1632301 A 3(3-0-6) อ.ภาษณีิ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) SU-501ธุรกจิการพมิพ์1632302 A 3(3-0-6) ผศ.ประอรนุช 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-12.30) สาํนกัวทิยบรกิารการทาํรายการทรพัยากรสารสนเทศ1632403 A 3(2-2-5) อ.ปิยวรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-12.30) 2355การส่งเสรมิการอ่านและการเรยีนรู ้1632501 A 3(2-2-5) อ.สรินิาฏ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-16.30) 2343การจดัเก็บและการคน้คนืสารสนเทศเบื้อง1632502 A 3(2-2-5) ผศ.ประอรนุช 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวจนัจริา อนิตะเนตร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สญัญา ธรีะเดชอปุถมัภ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 9

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594313002

นางสาวจนัจริา อนิตะเนตร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594313003

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจติรา โพธิ์ทอง

โปรแกรมวิชา บรรณารกัษศาสตรแ์ละสารนิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5943-13/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) SU-501สารสนเทศสาํหรบัเดก็และเยาวชน1632202 A 3(3-0-6) อ.สรินิาฏ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) SU-501การจดัการสารสนเทศสาํนกังาน1632301 A 3(3-0-6) อ.ภาษณีิ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) SU-501ธุรกจิการพมิพ์1632302 A 3(3-0-6) ผศ.ประอรนุช 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-12.30) สาํนกัวทิยบรกิารการทาํรายการทรพัยากรสารสนเทศ1632403 A 3(2-2-5) อ.ปิยวรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-12.30) 2355การส่งเสรมิการอ่านและการเรยีนรู ้1632501 A 3(2-2-5) อ.สรินิาฏ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-16.30) 2343การจดัเก็บและการคน้คนืสารสนเทศเบื้อง1632502 A 3(2-2-5) ผศ.ประอรนุช 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวจติรา โพธิ์ทอง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สญัญา ธรีะเดชอปุถมัภ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 9

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594313003

นางสาวจติรา โพธิ์ทอง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594313004

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจุฑามาศ เอีย่มพนัธ์

โปรแกรมวิชา บรรณารกัษศาสตรแ์ละสารนิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5943-13/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (13.30-16.30) 125จรยิธรรมและทกัษะชวีติ1510101 D 3(3-0-6) อ.ประสทิธิ์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) SU-501สารสนเทศสาํหรบัเดก็และเยาวชน1632202 A 3(3-0-6) อ.สรินิาฏ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) SU-501การจดัการสารสนเทศสาํนกังาน1632301 A 3(3-0-6) อ.ภาษณีิ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) SU-501ธุรกจิการพมิพ์1632302 A 3(3-0-6) ผศ.ประอรนุช 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-12.30) สาํนกัวทิยบรกิารการทาํรายการทรพัยากรสารสนเทศ1632403 A 3(2-2-5) อ.ปิยวรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-12.30) 2355การส่งเสรมิการอ่านและการเรยีนรู ้1632501 A 3(2-2-5) อ.สรินิาฏ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-16.30) 2343การจดัเก็บและการคน้คนืสารสนเทศเบื้อง1632502 A 3(2-2-5) ผศ.ประอรนุช 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวจฑุามาศ เอีย่มพนัธ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สญัญา ธรีะเดชอปุถมัภ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

12

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594313004

นางสาวจุฑามาศ เอีย่มพนัธ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594313005

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวโชตกิา วรสิาร

โปรแกรมวิชา บรรณารกัษศาสตรแ์ละสารนิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5943-13/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) SU-501สารสนเทศสาํหรบัเดก็และเยาวชน1632202 A 3(3-0-6) อ.สรินิาฏ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) SU-501การจดัการสารสนเทศสาํนกังาน1632301 A 3(3-0-6) อ.ภาษณีิ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) SU-501ธุรกจิการพมิพ์1632302 A 3(3-0-6) ผศ.ประอรนุช 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-12.30) สาํนกัวทิยบรกิารการทาํรายการทรพัยากรสารสนเทศ1632403 A 3(2-2-5) อ.ปิยวรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-12.30) 2355การส่งเสรมิการอ่านและการเรยีนรู ้1632501 A 3(2-2-5) อ.สรินิาฏ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-16.30) 2343การจดัเก็บและการคน้คนืสารสนเทศเบื้อง1632502 A 3(2-2-5) ผศ.ประอรนุช 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวโชตกิา วรสิาร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สญัญา ธรีะเดชอปุถมัภ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 9

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594313005

นางสาวโชตกิา วรสิาร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594313008

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววรรณชลุ ีสายบญุจนัทร ์

โปรแกรมวิชา บรรณารกัษศาสตรแ์ละสารนิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5943-13/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) SU-501สารสนเทศสาํหรบัเดก็และเยาวชน1632202 A 3(3-0-6) อ.สรินิาฏ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) SU-501การจดัการสารสนเทศสาํนกังาน1632301 A 3(3-0-6) อ.ภาษณีิ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) SU-501ธุรกจิการพมิพ์1632302 A 3(3-0-6) ผศ.ประอรนุช 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-12.30) สาํนกัวทิยบรกิารการทาํรายการทรพัยากรสารสนเทศ1632403 A 3(2-2-5) อ.ปิยวรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-12.30) 2355การส่งเสรมิการอ่านและการเรยีนรู ้1632501 A 3(2-2-5) อ.สรินิาฏ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-16.30) 2343การจดัเก็บและการคน้คนืสารสนเทศเบื้อง1632502 A 3(2-2-5) ผศ.ประอรนุช 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาววรรณชลุ ีสายบญุจนัทร ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สญัญา ธรีะเดชอปุถมัภ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 9

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594313008

นางสาววรรณชลุ ีสายบญุจนัทร ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594313009

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสรินิทรา ชูจร

โปรแกรมวิชา บรรณารกัษศาสตรแ์ละสารนิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5943-13/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) SU-501สารสนเทศสาํหรบัเดก็และเยาวชน1632202 A 3(3-0-6) อ.สรินิาฏ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) SU-501การจดัการสารสนเทศสาํนกังาน1632301 A 3(3-0-6) อ.ภาษณีิ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) SU-501ธุรกจิการพมิพ์1632302 A 3(3-0-6) ผศ.ประอรนุช 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-12.30) สาํนกัวทิยบรกิารการทาํรายการทรพัยากรสารสนเทศ1632403 A 3(2-2-5) อ.ปิยวรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-12.30) 2355การส่งเสรมิการอ่านและการเรยีนรู ้1632501 A 3(2-2-5) อ.สรินิาฏ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-16.30) 2343การจดัเก็บและการคน้คนืสารสนเทศเบื้อง1632502 A 3(2-2-5) ผศ.ประอรนุช 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสรินิทรา ชูจร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สญัญา ธรีะเดชอปุถมัภ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 9

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594313009

นางสาวสรินิทรา ชูจร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594313010

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสภุคัพชิา ณรงคร์ตัน์

โปรแกรมวิชา บรรณารกัษศาสตรแ์ละสารนิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5943-13/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 1463ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 H 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) SU-501สารสนเทศสาํหรบัเดก็และเยาวชน1632202 A 3(3-0-6) อ.สรินิาฏ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) SU-501การจดัการสารสนเทศสาํนกังาน1632301 A 3(3-0-6) อ.ภาษณีิ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) SU-501ธุรกจิการพมิพ์1632302 A 3(3-0-6) ผศ.ประอรนุช 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-12.30) สาํนกัวทิยบรกิารการทาํรายการทรพัยากรสารสนเทศ1632403 A 3(2-2-5) อ.ปิยวรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-12.30) 2355การส่งเสรมิการอ่านและการเรยีนรู ้1632501 A 3(2-2-5) อ.สรินิาฏ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-16.30) 2343การจดัเก็บและการคน้คนืสารสนเทศเบื้อง1632502 A 3(2-2-5) ผศ.ประอรนุช 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุภคัพชิา ณรงคร์ตัน ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สญัญา ธรีะเดชอปุถมัภ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

12

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594313010

นางสาวสภุคัพชิา ณรงคร์ตัน์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594313012

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวหน่ึงฤทยั คา้นอ้ย

โปรแกรมวิชา บรรณารกัษศาสตรแ์ละสารนิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5943-13/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) SU-501สารสนเทศสาํหรบัเดก็และเยาวชน1632202 A 3(3-0-6) อ.สรินิาฏ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) SU-501การจดัการสารสนเทศสาํนกังาน1632301 A 3(3-0-6) อ.ภาษณีิ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) SU-501ธุรกจิการพมิพ์1632302 A 3(3-0-6) ผศ.ประอรนุช 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-12.30) สาํนกัวทิยบรกิารการทาํรายการทรพัยากรสารสนเทศ1632403 A 3(2-2-5) อ.ปิยวรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-12.30) 2355การส่งเสรมิการอ่านและการเรยีนรู ้1632501 A 3(2-2-5) อ.สรินิาฏ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-16.30) 2343การจดัเก็บและการคน้คนืสารสนเทศเบื้อง1632502 A 3(2-2-5) ผศ.ประอรนุช 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวหน่ึงฤทยั คา้นอ้ย )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สญัญา ธรีะเดชอปุถมัภ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 9

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594313012

นางสาวหน่ึงฤทยั คา้นอ้ย

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594313013

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอาทญิา ไชยเดช

โปรแกรมวิชา บรรณารกัษศาสตรแ์ละสารนิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5943-13/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) SU-501สารสนเทศสาํหรบัเดก็และเยาวชน1632202 A 3(3-0-6) อ.สรินิาฏ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) SU-501การจดัการสารสนเทศสาํนกังาน1632301 A 3(3-0-6) อ.ภาษณีิ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) SU-501ธุรกจิการพมิพ์1632302 A 3(3-0-6) ผศ.ประอรนุช 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-12.30) สาํนกัวทิยบรกิารการทาํรายการทรพัยากรสารสนเทศ1632403 A 3(2-2-5) อ.ปิยวรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-12.30) 2355การส่งเสรมิการอ่านและการเรยีนรู ้1632501 A 3(2-2-5) อ.สรินิาฏ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-16.30) 2343การจดัเก็บและการคน้คนืสารสนเทศเบื้อง1632502 A 3(2-2-5) ผศ.ประอรนุช 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอาทญิา ไชยเดช )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สญัญา ธรีะเดชอปุถมัภ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 9

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594313013

นางสาวอาทญิา ไชยเดช

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594313014

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายจริทปีต ์วทิยากลุ

โปรแกรมวิชา บรรณารกัษศาสตรแ์ละสารนิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5943-13/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) SU-501สารสนเทศสาํหรบัเดก็และเยาวชน1632202 A 3(3-0-6) อ.สรินิาฏ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) SU-501การจดัการสารสนเทศสาํนกังาน1632301 A 3(3-0-6) อ.ภาษณีิ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) SU-501ธุรกจิการพมิพ์1632302 A 3(3-0-6) ผศ.ประอรนุช 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-12.30) สาํนกัวทิยบรกิารการทาํรายการทรพัยากรสารสนเทศ1632403 A 3(2-2-5) อ.ปิยวรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-12.30) 2355การส่งเสรมิการอ่านและการเรยีนรู ้1632501 A 3(2-2-5) อ.สรินิาฏ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-16.30) 2343การจดัเก็บและการคน้คนืสารสนเทศเบื้อง1632502 A 3(2-2-5) ผศ.ประอรนุช 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายจริทปีต ์วทิยากลุ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สญัญา ธรีะเดชอปุถมัภ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 9

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594313014

นายจริทปีต ์วิทยากลุ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594313015

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายวรีภทัร พราหมณ์เสน่ห ์

โปรแกรมวิชา บรรณารกัษศาสตรแ์ละสารนิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5943-13/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) SU-501สารสนเทศสาํหรบัเดก็และเยาวชน1632202 A 3(3-0-6) อ.สรินิาฏ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) SU-501การจดัการสารสนเทศสาํนกังาน1632301 A 3(3-0-6) อ.ภาษณีิ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) SU-501ธุรกจิการพมิพ์1632302 A 3(3-0-6) ผศ.ประอรนุช 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-12.30) สาํนกัวทิยบรกิารการทาํรายการทรพัยากรสารสนเทศ1632403 A 3(2-2-5) อ.ปิยวรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-12.30) 2355การส่งเสรมิการอ่านและการเรยีนรู ้1632501 A 3(2-2-5) อ.สรินิาฏ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-16.30) 2343การจดัเก็บและการคน้คนืสารสนเทศเบื้อง1632502 A 3(2-2-5) ผศ.ประอรนุช 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายวรีภทัร พราหมณเ์สน่ห ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สญัญา ธรีะเดชอปุถมัภ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 9

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594313015

นายวีรภทัร พราหมณ์เสน่ห ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594313016

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายหตัถชยั มัน่หมาย

โปรแกรมวิชา บรรณารกัษศาสตรแ์ละสารนิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5943-13/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) SU-501สารสนเทศสาํหรบัเดก็และเยาวชน1632202 A 3(3-0-6) อ.สรินิาฏ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) SU-501การจดัการสารสนเทศสาํนกังาน1632301 A 3(3-0-6) อ.ภาษณีิ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) SU-501ธุรกจิการพมิพ์1632302 A 3(3-0-6) ผศ.ประอรนุช 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-12.30) สาํนกัวทิยบรกิารการทาํรายการทรพัยากรสารสนเทศ1632403 A 3(2-2-5) อ.ปิยวรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-12.30) 2355การส่งเสรมิการอ่านและการเรยีนรู ้1632501 A 3(2-2-5) อ.สรินิาฏ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-16.30) 2343การจดัเก็บและการคน้คนืสารสนเทศเบื้อง1632502 A 3(2-2-5) ผศ.ประอรนุช 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายหตัถชยั ม ัน่หมาย )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สญัญา ธรีะเดชอปุถมัภ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 9

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594313016

นายหตัถชยั มัน่หมาย

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594313021

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายรวนิทร ์รอดฉิม

โปรแกรมวิชา บรรณารกัษศาสตรแ์ละสารนิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5943-13/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) SU-501สารสนเทศสาํหรบัเดก็และเยาวชน1632202 A 3(3-0-6) อ.สรินิาฏ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) SU-501การจดัการสารสนเทศสาํนกังาน1632301 A 3(3-0-6) อ.ภาษณีิ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) SU-501ธุรกจิการพมิพ์1632302 A 3(3-0-6) ผศ.ประอรนุช 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-12.30) สาํนกัวทิยบรกิารการทาํรายการทรพัยากรสารสนเทศ1632403 A 3(2-2-5) อ.ปิยวรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-12.30) 2355การส่งเสรมิการอ่านและการเรยีนรู ้1632501 A 3(2-2-5) อ.สรินิาฏ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-16.30) 2343การจดัเก็บและการคน้คนืสารสนเทศเบื้อง1632502 A 3(2-2-5) ผศ.ประอรนุช 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายรวนิทร ์รอดฉิม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สญัญา ธรีะเดชอปุถมัภ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 9

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594313021

นายรวินทร ์รอดฉิม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594313022

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววนิดา ทองมี

โปรแกรมวิชา บรรณารกัษศาสตรแ์ละสารนิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5943-13/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) SU-501สารสนเทศสาํหรบัเดก็และเยาวชน1632202 A 3(3-0-6) อ.สรินิาฏ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) SU-501การจดัการสารสนเทศสาํนกังาน1632301 A 3(3-0-6) อ.ภาษณีิ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) SU-501ธุรกจิการพมิพ์1632302 A 3(3-0-6) ผศ.ประอรนุช 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-12.30) สาํนกัวทิยบรกิารการทาํรายการทรพัยากรสารสนเทศ1632403 A 3(2-2-5) อ.ปิยวรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-12.30) 2355การส่งเสรมิการอ่านและการเรยีนรู ้1632501 A 3(2-2-5) อ.สรินิาฏ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-16.30) 2343การจดัเก็บและการคน้คนืสารสนเทศเบื้อง1632502 A 3(2-2-5) ผศ.ประอรนุช 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาววนิดา ทองม ี)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สญัญา ธรีะเดชอปุถมัภ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 9

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594313022

นางสาววนิดา ทองมี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594313023

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายนรุตมช์ยั พูลสวสัด์ิ

โปรแกรมวิชา บรรณารกัษศาสตรแ์ละสารนิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5943-13/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (13.30-16.30) 125จรยิธรรมและทกัษะชวีติ1510101 D 3(3-0-6) อ.ประสทิธิ์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) SU-501สารสนเทศสาํหรบัเดก็และเยาวชน1632202 A 3(3-0-6) อ.สรินิาฏ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) SU-501การจดัการสารสนเทศสาํนกังาน1632301 A 3(3-0-6) อ.ภาษณีิ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) SU-501ธุรกจิการพมิพ์1632302 A 3(3-0-6) ผศ.ประอรนุช 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-12.30) สาํนกัวทิยบรกิารการทาํรายการทรพัยากรสารสนเทศ1632403 A 3(2-2-5) อ.ปิยวรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-12.30) 2355การส่งเสรมิการอ่านและการเรยีนรู ้1632501 A 3(2-2-5) อ.สรินิาฏ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-16.30) 2343การจดัเก็บและการคน้คนืสารสนเทศเบื้อง1632502 A 3(2-2-5) ผศ.ประอรนุช 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายนรุตมช์ยั พลูสวสัดิ์ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สญัญา ธรีะเดชอปุถมัภ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

12

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594313023

นายนรุตมช์ยั พูลสวสัด์ิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594313024

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววภิาณี แยม้ผะอบ

โปรแกรมวิชา บรรณารกัษศาสตรแ์ละสารนิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5943-13/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (13.30-16.30) 125จรยิธรรมและทกัษะชวีติ1510101 D 3(3-0-6) อ.ประสทิธิ์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) SU-501สารสนเทศสาํหรบัเดก็และเยาวชน1632202 A 3(3-0-6) อ.สรินิาฏ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) SU-501การจดัการสารสนเทศสาํนกังาน1632301 A 3(3-0-6) อ.ภาษณีิ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) SU-501ธุรกจิการพมิพ์1632302 A 3(3-0-6) ผศ.ประอรนุช 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-12.30) สาํนกัวทิยบรกิารการทาํรายการทรพัยากรสารสนเทศ1632403 A 3(2-2-5) อ.ปิยวรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-12.30) 2355การส่งเสรมิการอ่านและการเรยีนรู ้1632501 A 3(2-2-5) อ.สรินิาฏ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-16.30) 2343การจดัเก็บและการคน้คนืสารสนเทศเบื้อง1632502 A 3(2-2-5) ผศ.ประอรนุช 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาววภิาณี แยม้ผะอบ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สญัญา ธรีะเดชอปุถมัภ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

12

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594313024

นางสาววิภาณี แยม้ผะอบ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594316001

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจติสภุา เศวตสวุรรณ(ทนุ)

โปรแกรมวิชา ภาษาจนีปรญิญาตร ี4 ปี

5943-16/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 2342ประวตัศิาสตรจ์นี1571501 A 3(3-0-6) อ.กมลทพิย์ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1441ภาษาจนี 41572104 A 3(2-2-5) อ. ดร.กรกมล 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) 1445การอ่านภาษาจนี 21572302 A 3(2-2-5) Mr.LIU 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-12.30) 26601การเขยีนภาษาจนี 21572402 A 3(2-2-5) Mr.LIU 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) SU-506ไวยากรณจ์นีเบื้องตน้1572604 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรเพญ็ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-17.30) 26603การแปลภาษาจนีเบื้องตน้1572605 A 3(2-2-5) อ. ดร.กรกมล 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (14.30-17.30) SU-405วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 F 3(3-0-6) อ.ทพิยว์รรณ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวจติสุภา เศวตสุวรรณ(ทนุ) )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ปภสัสร ไพบูลยฐ์ติพิรชยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594316001

นางสาวจติสภุา เศวตสวุรรณ(ทนุ)

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594316005

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธิดารตัน ์สทิธิชยั

โปรแกรมวิชา ภาษาจนีปรญิญาตร ี4 ปี

5943-16/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 2342ประวตัศิาสตรจ์นี1571501 A 3(3-0-6) อ.กมลทพิย์ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1441ภาษาจนี 41572104 A 3(2-2-5) อ. ดร.กรกมล 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) 1445การอ่านภาษาจนี 21572302 A 3(2-2-5) Mr.LIU 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-12.30) 26601การเขยีนภาษาจนี 21572402 A 3(2-2-5) Mr.LIU 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) SU-506ไวยากรณจ์นีเบื้องตน้1572604 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรเพญ็ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-17.30) 26603การแปลภาษาจนีเบื้องตน้1572605 A 3(2-2-5) อ. ดร.กรกมล 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-16.30) 135ความเป็นพลเมอืง2500103 C 3(3-0-6) อ. ดร.ฟารดิา 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวธดิารตัน ์สทิธชิยั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ปภสัสร ไพบูลยฐ์ติพิรชยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594316005

นางสาวธิดารตัน์ สทิธิชยั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594316006

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนลนิ แซ่เจยีม

โปรแกรมวิชา ภาษาจนีปรญิญาตร ี4 ปี

5943-16/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 2342ประวตัศิาสตรจ์นี1571501 A 3(3-0-6) อ.กมลทพิย์ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1441ภาษาจนี 41572104 A 3(2-2-5) อ. ดร.กรกมล 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) 1445การอ่านภาษาจนี 21572302 A 3(2-2-5) Mr.LIU 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-12.30) 26601การเขยีนภาษาจนี 21572402 A 3(2-2-5) Mr.LIU 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) SU-506ไวยากรณจ์นีเบื้องตน้1572604 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรเพญ็ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-17.30) 26603การแปลภาษาจนีเบื้องตน้1572605 A 3(2-2-5) อ. ดร.กรกมล 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวนลนิ แซ่เจยีม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ปภสัสร ไพบูลยฐ์ติพิรชยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 3

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594316006

นางสาวนลนิ แซ่เจยีม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594316007

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวบษุรา พึ่งโพธิ์

โปรแกรมวิชา ภาษาจนีปรญิญาตร ี4 ปี

5943-16/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 2342ประวตัศิาสตรจ์นี1571501 A 3(3-0-6) อ.กมลทพิย์ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1441ภาษาจนี 41572104 A 3(2-2-5) อ. ดร.กรกมล 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) 1445การอ่านภาษาจนี 21572302 A 3(2-2-5) Mr.LIU 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-12.30) 26601การเขยีนภาษาจนี 21572402 A 3(2-2-5) Mr.LIU 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) SU-506ไวยากรณจ์นีเบื้องตน้1572604 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรเพญ็ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-17.30) 26603การแปลภาษาจนีเบื้องตน้1572605 A 3(2-2-5) อ. ดร.กรกมล 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (14.30-17.30) SU-405วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 F 3(3-0-6) อ.ทพิยว์รรณ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวบษุรา พึง่โพธิ์ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ปภสัสร ไพบูลยฐ์ติพิรชยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594316007

นางสาวบษุรา พึ่งโพธิ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594316008

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปณิดา ดว้งฝัง่เหนือ

โปรแกรมวิชา ภาษาจนีปรญิญาตร ี4 ปี

5943-16/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 2342ประวตัศิาสตรจ์นี1571501 A 3(3-0-6) อ.กมลทพิย์ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1441ภาษาจนี 41572104 A 3(2-2-5) อ. ดร.กรกมล 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) 1445การอ่านภาษาจนี 21572302 A 3(2-2-5) Mr.LIU 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-12.30) 26601การเขยีนภาษาจนี 21572402 A 3(2-2-5) Mr.LIU 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) SU-506ไวยากรณจ์นีเบื้องตน้1572604 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรเพญ็ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-17.30) 26603การแปลภาษาจนีเบื้องตน้1572605 A 3(2-2-5) อ. ดร.กรกมล 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (14.30-17.30) SU-405วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 F 3(3-0-6) อ.ทพิยว์รรณ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวปณิดา ดว้งฝัง่เหนือ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ปภสัสร ไพบูลยฐ์ติพิรชยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594316008

นางสาวปณิดา ดว้งฝัง่เหนือ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594316010

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพรชนก ชูช่วย(ทนุ)

โปรแกรมวิชา ภาษาจนีปรญิญาตร ี4 ปี

5943-16/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 2342ประวตัศิาสตรจ์นี1571501 A 3(3-0-6) อ.กมลทพิย์ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1441ภาษาจนี 41572104 A 3(2-2-5) อ. ดร.กรกมล 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) 1445การอ่านภาษาจนี 21572302 A 3(2-2-5) Mr.LIU 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-12.30) 26601การเขยีนภาษาจนี 21572402 A 3(2-2-5) Mr.LIU 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) SU-506ไวยากรณจ์นีเบื้องตน้1572604 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรเพญ็ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-17.30) 26603การแปลภาษาจนีเบื้องตน้1572605 A 3(2-2-5) อ. ดร.กรกมล 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-16.30) 135ความเป็นพลเมอืง2500103 C 3(3-0-6) อ. ดร.ฟารดิา 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวพรชนก ชูช่วย(ทนุ) )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ปภสัสร ไพบูลยฐ์ติพิรชยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594316010

นางสาวพรชนก ชูช่วย(ทนุ)

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594316012

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพมิพอ์ปัสร สายศกัด์ิเจรญิชยั

โปรแกรมวิชา ภาษาจนีปรญิญาตร ี4 ปี

5943-16/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 2342ประวตัศิาสตรจ์นี1571501 A 3(3-0-6) อ.กมลทพิย์ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1441ภาษาจนี 41572104 A 3(2-2-5) อ. ดร.กรกมล 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) 1445การอ่านภาษาจนี 21572302 A 3(2-2-5) Mr.LIU 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-12.30) 26601การเขยีนภาษาจนี 21572402 A 3(2-2-5) Mr.LIU 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) SU-506ไวยากรณจ์นีเบื้องตน้1572604 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรเพญ็ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-17.30) 26603การแปลภาษาจนีเบื้องตน้1572605 A 3(2-2-5) อ. ดร.กรกมล 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวพมิพอ์ปัสร สายศกัดิ์เจรญิชยั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ปภสัสร ไพบูลยฐ์ติพิรชยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 3

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594316012

นางสาวพมิพอ์ปัสร สายศกัด์ิเจรญิชยั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594316013

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวภาสนีิ ยอดระบาํ

โปรแกรมวิชา ภาษาจนีปรญิญาตร ี4 ปี

5943-16/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 2342ประวตัศิาสตรจ์นี1571501 A 3(3-0-6) อ.กมลทพิย์ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1441ภาษาจนี 41572104 A 3(2-2-5) อ. ดร.กรกมล 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) 1445การอ่านภาษาจนี 21572302 A 3(2-2-5) Mr.LIU 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-12.30) 26601การเขยีนภาษาจนี 21572402 A 3(2-2-5) Mr.LIU 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) SU-506ไวยากรณจ์นีเบื้องตน้1572604 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรเพญ็ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-17.30) 26603การแปลภาษาจนีเบื้องตน้1572605 A 3(2-2-5) อ. ดร.กรกมล 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวภาสนีิ ยอดระบาํ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ปภสัสร ไพบูลยฐ์ติพิรชยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 3

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594316013

นางสาวภาสนีิ ยอดระบาํ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594316014

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมารสิา บญุพยงุ

โปรแกรมวิชา ภาษาจนีปรญิญาตร ี4 ปี

5943-16/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 2342ประวตัศิาสตรจ์นี1571501 A 3(3-0-6) อ.กมลทพิย์ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1441ภาษาจนี 41572104 A 3(2-2-5) อ. ดร.กรกมล 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) 1445การอ่านภาษาจนี 21572302 A 3(2-2-5) Mr.LIU 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-12.30) 26601การเขยีนภาษาจนี 21572402 A 3(2-2-5) Mr.LIU 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) SU-506ไวยากรณจ์นีเบื้องตน้1572604 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรเพญ็ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-17.30) 26603การแปลภาษาจนีเบื้องตน้1572605 A 3(2-2-5) อ. ดร.กรกมล 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวมารสิา บญุพยุง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ปภสัสร ไพบูลยฐ์ติพิรชยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 3

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594316014

นางสาวมารสิา บญุพยงุ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594316015

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสชุาวดี ไกรเพชร

โปรแกรมวิชา ภาษาจนีปรญิญาตร ี4 ปี

5943-16/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 2342ประวตัศิาสตรจ์นี1571501 A 3(3-0-6) อ.กมลทพิย์ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1441ภาษาจนี 41572104 A 3(2-2-5) อ. ดร.กรกมล 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) 1445การอ่านภาษาจนี 21572302 A 3(2-2-5) Mr.LIU 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-12.30) 26601การเขยีนภาษาจนี 21572402 A 3(2-2-5) Mr.LIU 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) SU-506ไวยากรณจ์นีเบื้องตน้1572604 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรเพญ็ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-17.30) 26603การแปลภาษาจนีเบื้องตน้1572605 A 3(2-2-5) อ. ดร.กรกมล 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุชาวด ีไกรเพชร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ปภสัสร ไพบูลยฐ์ติพิรชยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 3

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594316015

นางสาวสชุาวดี ไกรเพชร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594316016

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสธุารตัน ์เจรญิชัง่

โปรแกรมวิชา ภาษาจนีปรญิญาตร ี4 ปี

5943-16/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 2342ประวตัศิาสตรจ์นี1571501 A 3(3-0-6) อ.กมลทพิย์ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1441ภาษาจนี 41572104 A 3(2-2-5) อ. ดร.กรกมล 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) 1445การอ่านภาษาจนี 21572302 A 3(2-2-5) Mr.LIU 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-12.30) 26601การเขยีนภาษาจนี 21572402 A 3(2-2-5) Mr.LIU 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) SU-506ไวยากรณจ์นีเบื้องตน้1572604 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรเพญ็ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-17.30) 26603การแปลภาษาจนีเบื้องตน้1572605 A 3(2-2-5) อ. ดร.กรกมล 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุธารตัน ์เจรญิช ัง่ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ปภสัสร ไพบูลยฐ์ติพิรชยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 3

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594316016

นางสาวสธุารตัน์ เจรญิชัง่

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594316017

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเสาวนีย ์สดุสวาสด์ิ

โปรแกรมวิชา ภาษาจนีปรญิญาตร ี4 ปี

5943-16/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 2342ประวตัศิาสตรจ์นี1571501 A 3(3-0-6) อ.กมลทพิย์ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1441ภาษาจนี 41572104 A 3(2-2-5) อ. ดร.กรกมล 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) 1445การอ่านภาษาจนี 21572302 A 3(2-2-5) Mr.LIU 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-12.30) 26601การเขยีนภาษาจนี 21572402 A 3(2-2-5) Mr.LIU 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) SU-506ไวยากรณจ์นีเบื้องตน้1572604 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรเพญ็ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-17.30) 26603การแปลภาษาจนีเบื้องตน้1572605 A 3(2-2-5) อ. ดร.กรกมล 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวเสาวนีย ์สุดสวาสดิ์ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ปภสัสร ไพบูลยฐ์ติพิรชยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 3

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594316017

นางสาวเสาวนีย ์สดุสวาสด์ิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594316018

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอทติญาณ์ ศรมีงคล(ทนุ)

โปรแกรมวิชา ภาษาจนีปรญิญาตร ี4 ปี

5943-16/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 2342ประวตัศิาสตรจ์นี1571501 A 3(3-0-6) อ.กมลทพิย์ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1441ภาษาจนี 41572104 A 3(2-2-5) อ. ดร.กรกมล 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) 1445การอ่านภาษาจนี 21572302 A 3(2-2-5) Mr.LIU 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-12.30) 26601การเขยีนภาษาจนี 21572402 A 3(2-2-5) Mr.LIU 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) SU-506ไวยากรณจ์นีเบื้องตน้1572604 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรเพญ็ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-17.30) 26603การแปลภาษาจนีเบื้องตน้1572605 A 3(2-2-5) อ. ดร.กรกมล 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (14.30-17.30) SU-405วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 F 3(3-0-6) อ.ทพิยว์รรณ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอทติญาณ ์ศรมีงคล(ทนุ) )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ปภสัสร ไพบูลยฐ์ติพิรชยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594316018

นางสาวอทติญาณ์ ศรมีงคล(ทนุ)

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594316019

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรวรรณ รกัษาศรี

โปรแกรมวิชา ภาษาจนีปรญิญาตร ี4 ปี

5943-16/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 2342ประวตัศิาสตรจ์นี1571501 A 3(3-0-6) อ.กมลทพิย์ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1441ภาษาจนี 41572104 A 3(2-2-5) อ. ดร.กรกมล 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) 1445การอ่านภาษาจนี 21572302 A 3(2-2-5) Mr.LIU 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-12.30) 26601การเขยีนภาษาจนี 21572402 A 3(2-2-5) Mr.LIU 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) SU-506ไวยากรณจ์นีเบื้องตน้1572604 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรเพญ็ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-17.30) 26603การแปลภาษาจนีเบื้องตน้1572605 A 3(2-2-5) อ. ดร.กรกมล 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอรวรรณ รกัษาศร ี)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ปภสัสร ไพบูลยฐ์ติพิรชยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 3

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594316019

นางสาวอรวรรณ รกัษาศรี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594316020

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรวรรณ สมทอง

โปรแกรมวิชา ภาษาจนีปรญิญาตร ี4 ปี

5943-16/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 2342ประวตัศิาสตรจ์นี1571501 A 3(3-0-6) อ.กมลทพิย์ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1441ภาษาจนี 41572104 A 3(2-2-5) อ. ดร.กรกมล 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) 1445การอ่านภาษาจนี 21572302 A 3(2-2-5) Mr.LIU 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-12.30) 26601การเขยีนภาษาจนี 21572402 A 3(2-2-5) Mr.LIU 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) SU-506ไวยากรณจ์นีเบื้องตน้1572604 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรเพญ็ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-17.30) 26603การแปลภาษาจนีเบื้องตน้1572605 A 3(2-2-5) อ. ดร.กรกมล 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอรวรรณ สมทอง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ปภสัสร ไพบูลยฐ์ติพิรชยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 3

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594316020

นางสาวอรวรรณ สมทอง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594316023

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายสรุกจิ เดชคลํ้า

โปรแกรมวิชา ภาษาจนีปรญิญาตร ี4 ปี

5943-16/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 2342ประวตัศิาสตรจ์นี1571501 A 3(3-0-6) อ.กมลทพิย์ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1441ภาษาจนี 41572104 A 3(2-2-5) อ. ดร.กรกมล 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) 1445การอ่านภาษาจนี 21572302 A 3(2-2-5) Mr.LIU 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-12.30) 26601การเขยีนภาษาจนี 21572402 A 3(2-2-5) Mr.LIU 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) SU-506ไวยากรณจ์นีเบื้องตน้1572604 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรเพญ็ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-17.30) 26603การแปลภาษาจนีเบื้องตน้1572605 A 3(2-2-5) อ. ดร.กรกมล 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (14.30-17.30) SU-405วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 F 3(3-0-6) อ.ทพิยว์รรณ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายสุรกจิ เดชคลํา้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ปภสัสร ไพบูลยฐ์ติพิรชยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594316023

นายสรุกจิ เดชคลํ้า

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594316024

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวภทัราภรณ์ พกิลุขาว

โปรแกรมวิชา ภาษาจนีปรญิญาตร ี4 ปี

5943-16/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 2342ประวตัศิาสตรจ์นี1571501 A 3(3-0-6) อ.กมลทพิย์ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1441ภาษาจนี 41572104 A 3(2-2-5) อ. ดร.กรกมล 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) 1445การอ่านภาษาจนี 21572302 A 3(2-2-5) Mr.LIU 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-12.30) 26601การเขยีนภาษาจนี 21572402 A 3(2-2-5) Mr.LIU 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) SU-506ไวยากรณจ์นีเบื้องตน้1572604 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรเพญ็ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-17.30) 26603การแปลภาษาจนีเบื้องตน้1572605 A 3(2-2-5) อ. ดร.กรกมล 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวภทัราภรณ ์พกิลุขาว )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ปภสัสร ไพบูลยฐ์ติพิรชยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 3

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594316024

นางสาวภทัราภรณ์ พกิลุขาว

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594316025

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอภสิรา อนิทรบตุร

โปรแกรมวิชา ภาษาจนีปรญิญาตร ี4 ปี

5943-16/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 2342ประวตัศิาสตรจ์นี1571501 A 3(3-0-6) อ.กมลทพิย์ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1441ภาษาจนี 41572104 A 3(2-2-5) อ. ดร.กรกมล 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) 1445การอ่านภาษาจนี 21572302 A 3(2-2-5) Mr.LIU 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-12.30) 26601การเขยีนภาษาจนี 21572402 A 3(2-2-5) Mr.LIU 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) SU-506ไวยากรณจ์นีเบื้องตน้1572604 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรเพญ็ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-17.30) 26603การแปลภาษาจนีเบื้องตน้1572605 A 3(2-2-5) อ. ดร.กรกมล 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-16.30) 135ความเป็นพลเมอืง2500103 C 3(3-0-6) อ. ดร.ฟารดิา 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอภสิรา อนิทรบตุร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ปภสัสร ไพบูลยฐ์ติพิรชยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 6

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594316025

นางสาวอภสิรา อนิทรบตุร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594316027

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสริวิดี ไกรวรรณ์

โปรแกรมวิชา ภาษาจนีปรญิญาตร ี4 ปี

5943-16/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 2342ประวตัศิาสตรจ์นี1571501 A 3(3-0-6) อ.กมลทพิย์ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1441ภาษาจนี 41572104 A 3(2-2-5) อ. ดร.กรกมล 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-12.30) 1445การอ่านภาษาจนี 21572302 A 3(2-2-5) Mr.LIU 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-12.30) 26601การเขยีนภาษาจนี 21572402 A 3(2-2-5) Mr.LIU 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) SU-506ไวยากรณจ์นีเบื้องตน้1572604 A 3(2-2-5) อ. ดร.พรเพญ็ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-17.30) 26603การแปลภาษาจนีเบื้องตน้1572605 A 3(2-2-5) อ. ดร.กรกมล 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสริวิด ีไกรวรรณ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ปภสัสร ไพบูลยฐ์ติพิรชยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

15

 3

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594316027

นางสาวสริวิดี ไกรวรรณ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594317001

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกฤตกิา อศัวภมิู

โปรแกรมวิชา ศิลปะและการออกแบบปรญิญาตร ี4 ปี

5943-17/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 E 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) ศิลป์ 3 -วสัดุและเทคนิคศิลปะ2012101 A 3(2-2-5) อ.กาญจนี 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 2347-Comออกแบบดว้ยคอมพวิเตอร ์22012303 A 3(2-2-5) นางสาวสุดารตัน์ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 2372ความถนดัทางศิลปะและการออกแบบ 12012306 A 3(2-2-5) อ.กาญจนี, ผศ.ตรวีทิย์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 2372อ.เขมา, อ.ภทัรา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 2372อ.นนัทยิา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) ศิลป์ 2ออกแบบสิง่พมิพ์2013302 A 3(2-2-5) ผศ.ตรวีทิย์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-16.30) 435คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 A 3(3-0-6) ผศ.ธรีพทิย์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (0.00-00.00) .NC., พ. (08.30-11.30) ยมิกฬีาเพือ่พฒันาสุขภาพ4080101 A 2(1-2-3) รศ.ยศ, นายอาทติย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-16.30) ยมิวทิยาศาสตรก์ารกฬีา4080104 A 2(1-2-3) อ.กศุล 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกฤตกิา อศัวภมู ิ)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เขมา แฉ่งฉายา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16

 6

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594317001

นางสาวกฤตกิา อศัวภมิู

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594317002

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชญานิษฐ ์เสาใบ

โปรแกรมวิชา ศิลปะและการออกแบบปรญิญาตร ี4 ปี

5943-17/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 E 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) ศิลป์ 3 -วสัดุและเทคนิคศิลปะ2012101 A 3(2-2-5) อ.กาญจนี 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 2347-Comออกแบบดว้ยคอมพวิเตอร ์22012303 A 3(2-2-5) นางสาวสุดารตัน์ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 2372ความถนดัทางศิลปะและการออกแบบ 12012306 A 3(2-2-5) อ.กาญจนี, ผศ.ตรวีทิย์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 2372อ.เขมา, อ.ภทัรา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 2372อ.นนัทยิา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) ศิลป์ 2ออกแบบสิง่พมิพ์2013302 A 3(2-2-5) ผศ.ตรวีทิย์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-16.30) 435คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 A 3(3-0-6) ผศ.ธรีพทิย์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (0.00-00.00) .NC., พ. (08.30-11.30) ยมิกฬีาเพือ่พฒันาสุขภาพ4080101 A 2(1-2-3) รศ.ยศ, นายอาทติย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-16.30) ยมิวทิยาศาสตรก์ารกฬีา4080104 A 2(1-2-3) อ.กศุล 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวชญานิษฐ ์เสาใบ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เขมา แฉ่งฉายา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16

 6

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594317002

นางสาวชญานิษฐ ์เสาใบ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594317003

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชลนัดา สงัวรกาญจน์

โปรแกรมวิชา ศิลปะและการออกแบบปรญิญาตร ี4 ปี

5943-17/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 E 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) ศิลป์ 3 -วสัดุและเทคนิคศิลปะ2012101 A 3(2-2-5) อ.กาญจนี 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 2347-Comออกแบบดว้ยคอมพวิเตอร ์22012303 A 3(2-2-5) นางสาวสุดารตัน์ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 2372ความถนดัทางศิลปะและการออกแบบ 12012306 A 3(2-2-5) อ.กาญจนี, ผศ.ตรวีทิย์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 2372อ.เขมา, อ.ภทัรา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 2372อ.นนัทยิา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) ศิลป์ 2ออกแบบสิง่พมิพ์2013302 A 3(2-2-5) ผศ.ตรวีทิย์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-16.30) 435คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 A 3(3-0-6) ผศ.ธรีพทิย์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (0.00-00.00) .NC., พ. (08.30-11.30) ยมิกฬีาเพือ่พฒันาสุขภาพ4080101 A 2(1-2-3) รศ.ยศ, นายอาทติย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-16.30) ยมิวทิยาศาสตรก์ารกฬีา4080104 A 2(1-2-3) อ.กศุล 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวชลนัดา สงัวรกาญจน ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เขมา แฉ่งฉายา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16

 6

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594317003

นางสาวชลนัดา สงัวรกาญจน์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594317005

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวทพิานนั นุ่มน่ิม

โปรแกรมวิชา ศิลปะและการออกแบบปรญิญาตร ี4 ปี

5943-17/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 E 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) ศิลป์ 3 -วสัดุและเทคนิคศิลปะ2012101 A 3(2-2-5) อ.กาญจนี 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 2347-Comออกแบบดว้ยคอมพวิเตอร ์22012303 A 3(2-2-5) นางสาวสุดารตัน์ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 2372ความถนดัทางศิลปะและการออกแบบ 12012306 A 3(2-2-5) อ.กาญจนี, ผศ.ตรวีทิย์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 2372อ.เขมา, อ.ภทัรา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 2372อ.นนัทยิา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) ศิลป์ 2ออกแบบสิง่พมิพ์2013302 A 3(2-2-5) ผศ.ตรวีทิย์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-16.30) 435คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 A 3(3-0-6) ผศ.ธรีพทิย์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (0.00-00.00) .NC., พ. (08.30-11.30) ยมิกฬีาเพือ่พฒันาสุขภาพ4080101 A 2(1-2-3) รศ.ยศ, นายอาทติย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-16.30) ยมิวทิยาศาสตรก์ารกฬีา4080104 A 2(1-2-3) อ.กศุล 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวทพิานนั นุ่มน่ิม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เขมา แฉ่งฉายา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16

 6

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594317005

นางสาวทพิานนั นุ่มน่ิม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594317006

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนฤมล วงัภษิูต

โปรแกรมวิชา ศิลปะและการออกแบบปรญิญาตร ี4 ปี

5943-17/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 E 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) ศิลป์ 3 -วสัดุและเทคนิคศิลปะ2012101 A 3(2-2-5) อ.กาญจนี 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 2347-Comออกแบบดว้ยคอมพวิเตอร ์22012303 A 3(2-2-5) นางสาวสุดารตัน์ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 2372ความถนดัทางศิลปะและการออกแบบ 12012306 A 3(2-2-5) อ.กาญจนี, ผศ.ตรวีทิย์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 2372อ.เขมา, อ.ภทัรา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 2372อ.นนัทยิา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) ศิลป์ 2ออกแบบสิง่พมิพ์2013302 A 3(2-2-5) ผศ.ตรวีทิย์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-16.30) 435คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 A 3(3-0-6) ผศ.ธรีพทิย์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (0.00-00.00) .NC., พ. (08.30-11.30) ยมิกฬีาเพือ่พฒันาสุขภาพ4080101 A 2(1-2-3) รศ.ยศ, นายอาทติย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-16.30) ยมิวทิยาศาสตรก์ารกฬีา4080104 A 2(1-2-3) อ.กศุล 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวนฤมล วงัภษูติ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เขมา แฉ่งฉายา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16

 6

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594317006

นางสาวนฤมล วงัภษิูต

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594317007

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนาถกานต ์ชยัวงค์

โปรแกรมวิชา ศิลปะและการออกแบบปรญิญาตร ี4 ปี

5943-17/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 E 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) ศิลป์ 3 -วสัดุและเทคนิคศิลปะ2012101 A 3(2-2-5) อ.กาญจนี 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 2347-Comออกแบบดว้ยคอมพวิเตอร ์22012303 A 3(2-2-5) นางสาวสุดารตัน์ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 2372ความถนดัทางศิลปะและการออกแบบ 12012306 A 3(2-2-5) อ.กาญจนี, ผศ.ตรวีทิย์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 2372อ.เขมา, อ.ภทัรา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 2372อ.นนัทยิา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) ศิลป์ 2ออกแบบสิง่พมิพ์2013302 A 3(2-2-5) ผศ.ตรวีทิย์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-16.30) 435คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 A 3(3-0-6) ผศ.ธรีพทิย์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (0.00-00.00) .NC., พ. (08.30-11.30) ยมิกฬีาเพือ่พฒันาสุขภาพ4080101 A 2(1-2-3) รศ.ยศ, นายอาทติย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-16.30) ยมิวทิยาศาสตรก์ารกฬีา4080104 A 2(1-2-3) อ.กศุล 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวนาถกานต ์ชยัวงค ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เขมา แฉ่งฉายา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16

 6

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594317007

นางสาวนาถกานต ์ชยัวงค์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594317009

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมนตน์ภา ทองทา(ทนุ)

โปรแกรมวิชา ศิลปะและการออกแบบปรญิญาตร ี4 ปี

5943-17/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 E 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) ศิลป์ 3 -วสัดุและเทคนิคศิลปะ2012101 A 3(2-2-5) อ.กาญจนี 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 2347-Comออกแบบดว้ยคอมพวิเตอร ์22012303 A 3(2-2-5) นางสาวสุดารตัน์ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 2372ความถนดัทางศิลปะและการออกแบบ 12012306 A 3(2-2-5) อ.กาญจนี, ผศ.ตรวีทิย์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 2372อ.เขมา, อ.ภทัรา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 2372อ.นนัทยิา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) ศิลป์ 2ออกแบบสิง่พมิพ์2013302 A 3(2-2-5) ผศ.ตรวีทิย์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-16.30) 435คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 A 3(3-0-6) ผศ.ธรีพทิย์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (0.00-00.00) .NC., พ. (08.30-11.30) ยมิกฬีาเพือ่พฒันาสุขภาพ4080101 A 2(1-2-3) รศ.ยศ, นายอาทติย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-16.30) ยมิวทิยาศาสตรก์ารกฬีา4080104 A 2(1-2-3) อ.กศุล 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวมนตน์ภา ทองทา(ทนุ) )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เขมา แฉ่งฉายา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16

 6

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594317009

นางสาวมนตน์ภา ทองทา(ทนุ)

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594317010

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวลนิดา บวังาม

โปรแกรมวิชา ศิลปะและการออกแบบปรญิญาตร ี4 ปี

5943-17/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 E 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) ศิลป์ 3 -วสัดุและเทคนิคศิลปะ2012101 A 3(2-2-5) อ.กาญจนี 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 2347-Comออกแบบดว้ยคอมพวิเตอร ์22012303 A 3(2-2-5) นางสาวสุดารตัน์ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 2372ความถนดัทางศิลปะและการออกแบบ 12012306 A 3(2-2-5) อ.กาญจนี, ผศ.ตรวีทิย์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 2372อ.เขมา, อ.ภทัรา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 2372อ.นนัทยิา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) ศิลป์ 2ออกแบบสิง่พมิพ์2013302 A 3(2-2-5) ผศ.ตรวีทิย์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-16.30) 435คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 A 3(3-0-6) ผศ.ธรีพทิย์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (0.00-00.00) .NC., พ. (08.30-11.30) ยมิกฬีาเพือ่พฒันาสุขภาพ4080101 A 2(1-2-3) รศ.ยศ, นายอาทติย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-16.30) ยมิวทิยาศาสตรก์ารกฬีา4080104 A 2(1-2-3) อ.กศุล 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวลนิดา บวังาม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เขมา แฉ่งฉายา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16

 6

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594317010

นางสาวลนิดา บวังาม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594317011

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศรญัญา นุชเนตร

โปรแกรมวิชา ศิลปะและการออกแบบปรญิญาตร ี4 ปี

5943-17/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 E 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) ศิลป์ 3 -วสัดุและเทคนิคศิลปะ2012101 A 3(2-2-5) อ.กาญจนี 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 2347-Comออกแบบดว้ยคอมพวิเตอร ์22012303 A 3(2-2-5) นางสาวสุดารตัน์ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 2372ความถนดัทางศิลปะและการออกแบบ 12012306 A 3(2-2-5) อ.กาญจนี, ผศ.ตรวีทิย์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 2372อ.เขมา, อ.ภทัรา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 2372อ.นนัทยิา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) ศิลป์ 2ออกแบบสิง่พมิพ์2013302 A 3(2-2-5) ผศ.ตรวีทิย์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-16.30) 435คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 A 3(3-0-6) ผศ.ธรีพทิย์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (0.00-00.00) .NC., พ. (08.30-11.30) ยมิกฬีาเพือ่พฒันาสุขภาพ4080101 A 2(1-2-3) รศ.ยศ, นายอาทติย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-16.30) ยมิวทิยาศาสตรก์ารกฬีา4080104 A 2(1-2-3) อ.กศุล 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวศรญัญา นุชเนตร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เขมา แฉ่งฉายา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16

 6

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594317011

นางสาวศรญัญา นุชเนตร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594317013

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอภญิญา ชงัแตม้

โปรแกรมวิชา ศิลปะและการออกแบบปรญิญาตร ี4 ปี

5943-17/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 E 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) ศิลป์ 3 -วสัดุและเทคนิคศิลปะ2012101 A 3(2-2-5) อ.กาญจนี 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 2347-Comออกแบบดว้ยคอมพวิเตอร ์22012303 A 3(2-2-5) นางสาวสุดารตัน์ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 2372ความถนดัทางศิลปะและการออกแบบ 12012306 A 3(2-2-5) อ.กาญจนี, ผศ.ตรวีทิย์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 2372อ.เขมา, อ.ภทัรา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 2372อ.นนัทยิา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) ศิลป์ 2ออกแบบสิง่พมิพ์2013302 A 3(2-2-5) ผศ.ตรวีทิย์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-16.30) 435คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 A 3(3-0-6) ผศ.ธรีพทิย์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (0.00-00.00) .NC., พ. (08.30-11.30) ยมิกฬีาเพือ่พฒันาสุขภาพ4080101 A 2(1-2-3) รศ.ยศ, นายอาทติย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-16.30) ยมิวทิยาศาสตรก์ารกฬีา4080104 A 2(1-2-3) อ.กศุล 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอภญิญา ชงัแตม้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เขมา แฉ่งฉายา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16

 6

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594317013

นางสาวอภญิญา ชงัแตม้

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594317014

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายกมล แซ่โก

โปรแกรมวิชา ศิลปะและการออกแบบปรญิญาตร ี4 ปี

5943-17/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 E 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) ศิลป์ 3 -วสัดุและเทคนิคศิลปะ2012101 A 3(2-2-5) อ.กาญจนี 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 2347-Comออกแบบดว้ยคอมพวิเตอร ์22012303 A 3(2-2-5) นางสาวสุดารตัน์ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 2372ความถนดัทางศิลปะและการออกแบบ 12012306 A 3(2-2-5) อ.กาญจนี, ผศ.ตรวีทิย์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 2372อ.เขมา, อ.ภทัรา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 2372อ.นนัทยิา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) ศิลป์ 2ออกแบบสิง่พมิพ์2013302 A 3(2-2-5) ผศ.ตรวีทิย์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-16.30) 435คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 A 3(3-0-6) ผศ.ธรีพทิย์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (0.00-00.00) .NC., พ. (08.30-11.30) ยมิกฬีาเพือ่พฒันาสุขภาพ4080101 A 2(1-2-3) รศ.ยศ, นายอาทติย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-16.30) ยมิวทิยาศาสตรก์ารกฬีา4080104 A 2(1-2-3) อ.กศุล 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายกมล แซ่โก )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เขมา แฉ่งฉายา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16

 6

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594317014

นายกมล แซ่โก

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594317015

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายกติตพิร พฒัวเิชียร

โปรแกรมวิชา ศิลปะและการออกแบบปรญิญาตร ี4 ปี

5943-17/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 E 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) ศิลป์ 3 -วสัดุและเทคนิคศิลปะ2012101 A 3(2-2-5) อ.กาญจนี 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 2347-Comออกแบบดว้ยคอมพวิเตอร ์22012303 A 3(2-2-5) นางสาวสุดารตัน์ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 2372ความถนดัทางศิลปะและการออกแบบ 12012306 A 3(2-2-5) อ.กาญจนี, ผศ.ตรวีทิย์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 2372อ.เขมา, อ.ภทัรา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 2372อ.นนัทยิา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) ศิลป์ 2ออกแบบสิง่พมิพ์2013302 A 3(2-2-5) ผศ.ตรวีทิย์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-16.30) 435คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 A 3(3-0-6) ผศ.ธรีพทิย์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (0.00-00.00) .NC., พ. (08.30-11.30) ยมิกฬีาเพือ่พฒันาสุขภาพ4080101 A 2(1-2-3) รศ.ยศ, นายอาทติย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-16.30) ยมิวทิยาศาสตรก์ารกฬีา4080104 A 2(1-2-3) อ.กศุล 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายกติตพิร พฒัวเิชยีร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เขมา แฉ่งฉายา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16

 6

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594317015

นายกติตพิร พฒัวิเชียร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594317016

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายกติตศิกัด์ิ นาคเงนิ

โปรแกรมวิชา ศิลปะและการออกแบบปรญิญาตร ี4 ปี

5943-17/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 E 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) ศิลป์ 3 -วสัดุและเทคนิคศิลปะ2012101 A 3(2-2-5) อ.กาญจนี 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 2347-Comออกแบบดว้ยคอมพวิเตอร ์22012303 A 3(2-2-5) นางสาวสุดารตัน์ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 2372ความถนดัทางศิลปะและการออกแบบ 12012306 A 3(2-2-5) อ.กาญจนี, ผศ.ตรวีทิย์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 2372อ.เขมา, อ.ภทัรา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 2372อ.นนัทยิา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) ศิลป์ 2ออกแบบสิง่พมิพ์2013302 A 3(2-2-5) ผศ.ตรวีทิย์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-16.30) 435คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 A 3(3-0-6) ผศ.ธรีพทิย์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (0.00-00.00) .NC., พ. (08.30-11.30) ยมิกฬีาเพือ่พฒันาสุขภาพ4080101 A 2(1-2-3) รศ.ยศ, นายอาทติย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-16.30) ยมิวทิยาศาสตรก์ารกฬีา4080104 A 2(1-2-3) อ.กศุล 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายกติตศิกัดิ์ นาคเงนิ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เขมา แฉ่งฉายา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16

 6

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594317016

นายกติตศิกัด์ิ นาคเงนิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594317018

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายจตพุร วรรขํา

โปรแกรมวิชา ศิลปะและการออกแบบปรญิญาตร ี4 ปี

5943-17/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 E 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) ศิลป์ 3 -วสัดุและเทคนิคศิลปะ2012101 A 3(2-2-5) อ.กาญจนี 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 2347-Comออกแบบดว้ยคอมพวิเตอร ์22012303 A 3(2-2-5) นางสาวสุดารตัน์ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 2372ความถนดัทางศิลปะและการออกแบบ 12012306 A 3(2-2-5) อ.กาญจนี, ผศ.ตรวีทิย์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 2372อ.เขมา, อ.ภทัรา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 2372อ.นนัทยิา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) ศิลป์ 2ออกแบบสิง่พมิพ์2013302 A 3(2-2-5) ผศ.ตรวีทิย์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-16.30) 435คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 A 3(3-0-6) ผศ.ธรีพทิย์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (0.00-00.00) .NC., พ. (08.30-11.30) ยมิกฬีาเพือ่พฒันาสุขภาพ4080101 A 2(1-2-3) รศ.ยศ, นายอาทติย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-16.30) ยมิวทิยาศาสตรก์ารกฬีา4080104 A 2(1-2-3) อ.กศุล 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายจตพุร วรรขาํ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เขมา แฉ่งฉายา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16

 6

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594317018

นายจตพุร วรรขํา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594317020

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายทนิภทัร ตรหีลาบ

โปรแกรมวิชา ศิลปะและการออกแบบปรญิญาตร ี4 ปี

5943-17/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 E 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) ศิลป์ 3 -วสัดุและเทคนิคศิลปะ2012101 A 3(2-2-5) อ.กาญจนี 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 2347-Comออกแบบดว้ยคอมพวิเตอร ์22012303 A 3(2-2-5) นางสาวสุดารตัน์ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 2372ความถนดัทางศิลปะและการออกแบบ 12012306 A 3(2-2-5) อ.กาญจนี, ผศ.ตรวีทิย์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 2372อ.เขมา, อ.ภทัรา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 2372อ.นนัทยิา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) ศิลป์ 2ออกแบบสิง่พมิพ์2013302 A 3(2-2-5) ผศ.ตรวีทิย์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-16.30) 435คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 A 3(3-0-6) ผศ.ธรีพทิย์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (0.00-00.00) .NC., พ. (08.30-11.30) ยมิกฬีาเพือ่พฒันาสุขภาพ4080101 A 2(1-2-3) รศ.ยศ, นายอาทติย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-16.30) ยมิวทิยาศาสตรก์ารกฬีา4080104 A 2(1-2-3) อ.กศุล 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายทนิภทัร ตรหีลาบ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เขมา แฉ่งฉายา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16

 6

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594317020

นายทนิภทัร ตรหีลาบ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594317021

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายธนพล พึ่งแดง

โปรแกรมวิชา ศิลปะและการออกแบบปรญิญาตร ี4 ปี

5943-17/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 E 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) ศิลป์ 3 -วสัดุและเทคนิคศิลปะ2012101 A 3(2-2-5) อ.กาญจนี 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 2347-Comออกแบบดว้ยคอมพวิเตอร ์22012303 A 3(2-2-5) นางสาวสุดารตัน์ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 2372ความถนดัทางศิลปะและการออกแบบ 12012306 A 3(2-2-5) อ.กาญจนี, ผศ.ตรวีทิย์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 2372อ.เขมา, อ.ภทัรา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 2372อ.นนัทยิา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) ศิลป์ 2ออกแบบสิง่พมิพ์2013302 A 3(2-2-5) ผศ.ตรวีทิย์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-16.30) 435คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 A 3(3-0-6) ผศ.ธรีพทิย์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (0.00-00.00) .NC., พ. (08.30-11.30) ยมิกฬีาเพือ่พฒันาสุขภาพ4080101 A 2(1-2-3) รศ.ยศ, นายอาทติย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-16.30) ยมิวทิยาศาสตรก์ารกฬีา4080104 A 2(1-2-3) อ.กศุล 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายธนพล พึง่แดง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เขมา แฉ่งฉายา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16

 6

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594317021

นายธนพล พึ่งแดง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594317023

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายบรพิตัร ทบัสี

โปรแกรมวิชา ศิลปะและการออกแบบปรญิญาตร ี4 ปี

5943-17/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 E 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) ศิลป์ 3 -วสัดุและเทคนิคศิลปะ2012101 A 3(2-2-5) อ.กาญจนี 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 2347-Comออกแบบดว้ยคอมพวิเตอร ์22012303 A 3(2-2-5) นางสาวสุดารตัน์ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 2372ความถนดัทางศิลปะและการออกแบบ 12012306 A 3(2-2-5) อ.กาญจนี, ผศ.ตรวีทิย์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 2372อ.เขมา, อ.ภทัรา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 2372อ.นนัทยิา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) ศิลป์ 2ออกแบบสิง่พมิพ์2013302 A 3(2-2-5) ผศ.ตรวีทิย์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-16.30) 435คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 A 3(3-0-6) ผศ.ธรีพทิย์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (0.00-00.00) .NC., พ. (08.30-11.30) ยมิกฬีาเพือ่พฒันาสุขภาพ4080101 A 2(1-2-3) รศ.ยศ, นายอาทติย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-16.30) ยมิวทิยาศาสตรก์ารกฬีา4080104 A 2(1-2-3) อ.กศุล 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายบรพิตัร ทบัส ี)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เขมา แฉ่งฉายา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16

 6

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594317023

นายบรพิตัร ทบัสี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594317026

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายรชัต ทองมาก

โปรแกรมวิชา ศิลปะและการออกแบบปรญิญาตร ี4 ปี

5943-17/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 E 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) ศิลป์ 3 -วสัดุและเทคนิคศิลปะ2012101 A 3(2-2-5) อ.กาญจนี 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 2347-Comออกแบบดว้ยคอมพวิเตอร ์22012303 A 3(2-2-5) นางสาวสุดารตัน์ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 2372ความถนดัทางศิลปะและการออกแบบ 12012306 A 3(2-2-5) อ.กาญจนี, ผศ.ตรวีทิย์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 2372อ.เขมา, อ.ภทัรา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 2372อ.นนัทยิา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) ศิลป์ 2ออกแบบสิง่พมิพ์2013302 A 3(2-2-5) ผศ.ตรวีทิย์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-16.30) 435คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 A 3(3-0-6) ผศ.ธรีพทิย์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (0.00-00.00) .NC., พ. (08.30-11.30) ยมิกฬีาเพือ่พฒันาสุขภาพ4080101 A 2(1-2-3) รศ.ยศ, นายอาทติย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-16.30) ยมิวทิยาศาสตรก์ารกฬีา4080104 A 2(1-2-3) อ.กศุล 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายรชัต ทองมาก )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เขมา แฉ่งฉายา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16

 6

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594317026

นายรชัต ทองมาก

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594317027

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายวชิรวชิญ ์ลนิไธสง

โปรแกรมวิชา ศิลปะและการออกแบบปรญิญาตร ี4 ปี

5943-17/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 E 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) ศิลป์ 3 -วสัดุและเทคนิคศิลปะ2012101 A 3(2-2-5) อ.กาญจนี 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 2347-Comออกแบบดว้ยคอมพวิเตอร ์22012303 A 3(2-2-5) นางสาวสุดารตัน์ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 2372ความถนดัทางศิลปะและการออกแบบ 12012306 A 3(2-2-5) อ.กาญจนี, ผศ.ตรวีทิย์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 2372อ.เขมา, อ.ภทัรา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 2372อ.นนัทยิา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) ศิลป์ 2ออกแบบสิง่พมิพ์2013302 A 3(2-2-5) ผศ.ตรวีทิย์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-16.30) 435คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 A 3(3-0-6) ผศ.ธรีพทิย์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (0.00-00.00) .NC., พ. (08.30-11.30) ยมิกฬีาเพือ่พฒันาสุขภาพ4080101 A 2(1-2-3) รศ.ยศ, นายอาทติย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-16.30) ยมิวทิยาศาสตรก์ารกฬีา4080104 A 2(1-2-3) อ.กศุล 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายวชริวชิญ ์ลนิไธสง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เขมา แฉ่งฉายา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16

 6

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594317027

นายวชิรวิชญ ์ลนิไธสง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594317033

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายสทิธิพร หอมยี่สุน่

โปรแกรมวิชา ศิลปะและการออกแบบปรญิญาตร ี4 ปี

5943-17/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางวฒันธรรม1550106 E 3(3-0-6) อ.กรรณิการ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) ศิลป์ 3 -วสัดุและเทคนิคศิลปะ2012101 A 3(2-2-5) อ.กาญจนี 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) 2347-Comออกแบบดว้ยคอมพวิเตอร ์22012303 A 3(2-2-5) นางสาวสุดารตัน์ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 2372ความถนดัทางศิลปะและการออกแบบ 12012306 A 3(2-2-5) อ.กาญจนี, ผศ.ตรวีทิย์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 2372อ.เขมา, อ.ภทัรา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 2372อ.นนัทยิา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) ศิลป์ 2ออกแบบสิง่พมิพ์2013302 A 3(2-2-5) ผศ.ตรวีทิย์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-16.30) 435คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 A 3(3-0-6) ผศ.ธรีพทิย์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (0.00-00.00) .NC., พ. (08.30-11.30) ยมิกฬีาเพือ่พฒันาสุขภาพ4080101 A 2(1-2-3) รศ.ยศ, นายอาทติย์ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-16.30) ยมิวทิยาศาสตรก์ารกฬีา4080104 A 2(1-2-3) อ.กศุล 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายสทิธพิร หอมยีสุ่่น )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เขมา แฉ่งฉายา )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

16

 6

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594317033

นายสทิธิพร หอมยี่สุน่

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594327001

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกนกวรรณ โพทะเล

โปรแกรมวิชา การท่องเทีย่วและการโรงแรมปรญิญาตร ี4 ปี

5943-28/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) SU-506การท่องเทีย่วอาเซยีน1741202 A 3(3-0-6) อ. ดร.มธุรส 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1445จติวทิยาบรกิาร1742104 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัวุฒิ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1443พฤตกิรรมนกัท่องเทีย่วและการสือ่สารขา้1742105 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.พมิพร์ะวี 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 2361เปลีย่นชื่อเป็น1742205 B 3(3-0-6) อ. ดร.มธุรส 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) SU-409เปลีย่นชื่อเป็น การจดัการส่วนหนา้1742304 B 3(3-0-6) อ. ดร.ลคันา

อ. (08.30-11.30) 1451ภาษาองักฤษโรงแรม 11742504 B 3(3-0-6) อ.ตรศิีรนิทร์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-16.30) 1451เตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพี1742601 B 2(1-2-3) ผศ.ณฐัวุฒิ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกนกวรรณ โพทะเล )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ลคันา สุคนธวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 2

18

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594327001

นางสาวกนกวรรณ โพทะเล

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594327002

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกรรณิการ ์วงษม์ณี

โปรแกรมวิชา การท่องเทีย่วและการโรงแรมปรญิญาตร ี4 ปี

5943-28/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-12.30) 2355ภาษาจนีเพือ่การท่องเทีย่ว1574705 B 3(2-2-5) อ. ดร.กรกมล 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1445จติวทิยาบรกิาร1742104 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัวุฒิ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1443พฤตกิรรมนกัท่องเทีย่วและการสือ่สารขา้1742105 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.พมิพร์ะวี 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 2361เปลีย่นชื่อเป็น1742205 B 3(3-0-6) อ. ดร.มธุรส 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) SU-409เปลีย่นชื่อเป็น การจดัการส่วนหนา้1742304 B 3(3-0-6) อ. ดร.ลคันา

จ. (13.30-16.30) 1451เตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพี1742601 B 2(1-2-3) ผศ.ณฐัวุฒิ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) SU-405วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 G 3(3-0-6) อ.ทพิยว์รรณ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกรรณิการ ์วงษม์ณี )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ลคันา สุคนธวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5

15

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594327002

นางสาวกรรณิการ ์วงษม์ณี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594327004

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกลัยา เกดิรอด

โปรแกรมวิชา การท่องเทีย่วและการโรงแรมปรญิญาตร ี4 ปี

5943-28/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (12.30-15.30) 1445จติวทิยาบรกิาร1742104 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัวุฒิ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1443พฤตกิรรมนกัท่องเทีย่วและการสือ่สารขา้1742105 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.พมิพร์ะวี 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 2361เปลีย่นชื่อเป็น1742205 B 3(3-0-6) อ. ดร.มธุรส 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) SU-409เปลีย่นชื่อเป็น การจดัการส่วนหนา้1742304 B 3(3-0-6) อ. ดร.ลคันา

อ. (08.30-11.30) 1451ภาษาองักฤษโรงแรม 11742504 B 3(3-0-6) อ.ตรศิีรนิทร์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-16.30) 1451เตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพี1742601 B 2(1-2-3) ผศ.ณฐัวุฒิ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) SU-405วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 G 3(3-0-6) อ.ทพิยว์รรณ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกลัยา เกดิรอด )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ลคันา สุคนธวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 2

18

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594327004

นางสาวกลัยา เกดิรอด

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594327007

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวขนิษฐา คาํหงษ์

โปรแกรมวิชา การท่องเทีย่วและการโรงแรมปรญิญาตร ี4 ปี

5943-28/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (12.30-15.30) 1445จติวทิยาบรกิาร1742104 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัวุฒิ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1443พฤตกิรรมนกัท่องเทีย่วและการสือ่สารขา้1742105 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.พมิพร์ะวี 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 2361เปลีย่นชื่อเป็น1742205 B 3(3-0-6) อ. ดร.มธุรส 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) SU-409เปลีย่นชื่อเป็น การจดัการส่วนหนา้1742304 B 3(3-0-6) อ. ดร.ลคันา

อ. (08.30-11.30) 1451ภาษาองักฤษโรงแรม 11742504 B 3(3-0-6) อ.ตรศิีรนิทร์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-16.30) 1451เตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพี1742601 B 2(1-2-3) ผศ.ณฐัวุฒิ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) SU-405วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 G 3(3-0-6) อ.ทพิยว์รรณ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวขนิษฐา คาํหงษ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ลคันา สุคนธวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 2

18

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594327007

นางสาวขนิษฐา คาํหงษ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594327008

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวขวญัจริา ม่วงสด

โปรแกรมวิชา การท่องเทีย่วและการโรงแรมปรญิญาตร ี4 ปี

5943-28/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 1454ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางธุรกจิ1550105 A 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 2355ภาษาจนีเพือ่การท่องเทีย่ว1574705 B 3(2-2-5) อ. ดร.กรกมล 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1445จติวทิยาบรกิาร1742104 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัวุฒิ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1443พฤตกิรรมนกัท่องเทีย่วและการสือ่สารขา้1742105 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.พมิพร์ะวี 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 2361เปลีย่นชื่อเป็น1742205 B 3(3-0-6) อ. ดร.มธุรส 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) SU-409เปลีย่นชื่อเป็น การจดัการส่วนหนา้1742304 B 3(3-0-6) อ. ดร.ลคันา

จ. (13.30-16.30) 1451เตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพี1742601 B 2(1-2-3) ผศ.ณฐัวุฒิ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวขวญัจริา มว่งสด )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ลคันา สุคนธวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5

15

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594327008

นางสาวขวญัจริา ม่วงสด

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594327009

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจนัทนิภา น่วมเงนิ

โปรแกรมวิชา การท่องเทีย่วและการโรงแรมปรญิญาตร ี4 ปี

5943-28/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 C 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-12.30) 2355ภาษาจนีเพือ่การท่องเทีย่ว1574705 B 3(2-2-5) อ. ดร.กรกมล 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1445จติวทิยาบรกิาร1742104 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัวุฒิ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1443พฤตกิรรมนกัท่องเทีย่วและการสือ่สารขา้1742105 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.พมิพร์ะวี 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 2361เปลีย่นชื่อเป็น1742205 B 3(3-0-6) อ. ดร.มธุรส 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) SU-409เปลีย่นชื่อเป็น การจดัการส่วนหนา้1742304 B 3(3-0-6) อ. ดร.ลคันา

จ. (13.30-16.30) 1451เตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพี1742601 B 2(1-2-3) ผศ.ณฐัวุฒิ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวจนัทนิภา น่วมเงนิ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ลคันา สุคนธวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5

15

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594327009

นางสาวจนัทนิภา น่วมเงนิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594327010

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจนัทริา จนัทรบู์รณ์

โปรแกรมวิชา การท่องเทีย่วและการโรงแรมปรญิญาตร ี4 ปี

5943-28/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-12.30) 2355ภาษาจนีเพือ่การท่องเทีย่ว1574705 B 3(2-2-5) อ. ดร.กรกมล 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1445จติวทิยาบรกิาร1742104 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัวุฒิ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1443พฤตกิรรมนกัท่องเทีย่วและการสือ่สารขา้1742105 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.พมิพร์ะวี 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 2361เปลีย่นชื่อเป็น1742205 B 3(3-0-6) อ. ดร.มธุรส 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) SU-409เปลีย่นชื่อเป็น การจดัการส่วนหนา้1742304 B 3(3-0-6) อ. ดร.ลคันา

จ. (13.30-16.30) 1451เตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพี1742601 B 2(1-2-3) ผศ.ณฐัวุฒิ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) SU-405วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 G 3(3-0-6) อ.ทพิยว์รรณ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวจนัทริา จนัทรบู์รณ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ลคันา สุคนธวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5

15

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594327010

นางสาวจนัทริา จนัทรบู์รณ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594327012

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชญานิตฐ ์กล ัน่เงนิ

โปรแกรมวิชา การท่องเทีย่วและการโรงแรมปรญิญาตร ี4 ปี

5943-28/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 C 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-12.30) 2355ภาษาจนีเพือ่การท่องเทีย่ว1574705 B 3(2-2-5) อ. ดร.กรกมล 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1445จติวทิยาบรกิาร1742104 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัวุฒิ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1443พฤตกิรรมนกัท่องเทีย่วและการสือ่สารขา้1742105 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.พมิพร์ะวี 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 2361เปลีย่นชื่อเป็น1742205 B 3(3-0-6) อ. ดร.มธุรส 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) SU-409เปลีย่นชื่อเป็น การจดัการส่วนหนา้1742304 B 3(3-0-6) อ. ดร.ลคันา

จ. (13.30-16.30) 1451เตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพี1742601 B 2(1-2-3) ผศ.ณฐัวุฒิ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวชญานิตฐ ์กล ัน่เงนิ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ลคันา สุคนธวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5

15

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594327012

นางสาวชญานิตฐ ์กล ัน่เงนิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594327015

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฎฐรญิา ชูไธสง

โปรแกรมวิชา การท่องเทีย่วและการโรงแรมปรญิญาตร ี4 ปี

5943-28/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (12.30-15.30) 1445จติวทิยาบรกิาร1742104 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัวุฒิ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1443พฤตกิรรมนกัท่องเทีย่วและการสือ่สารขา้1742105 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.พมิพร์ะวี 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 2361เปลีย่นชื่อเป็น1742205 B 3(3-0-6) อ. ดร.มธุรส 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) SU-409เปลีย่นชื่อเป็น การจดัการส่วนหนา้1742304 B 3(3-0-6) อ. ดร.ลคันา

อ. (08.30-11.30) 1451ภาษาองักฤษโรงแรม 11742504 B 3(3-0-6) อ.ตรศิีรนิทร์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-16.30) 1451เตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพี1742601 B 2(1-2-3) ผศ.ณฐัวุฒิ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) SU-405วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 G 3(3-0-6) อ.ทพิยว์รรณ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวณฎัฐรญิา ชูไธสง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ลคันา สุคนธวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 2

18

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594327015

นางสาวณัฎฐรญิา ชูไธสง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594327016

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเตชินี ศรสีติานนท์

โปรแกรมวิชา การท่องเทีย่วและการโรงแรมปรญิญาตร ี4 ปี

5943-28/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) SU-506การท่องเทีย่วอาเซยีน1741202 A 3(3-0-6) อ. ดร.มธุรส 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1445จติวทิยาบรกิาร1742104 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัวุฒิ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1443พฤตกิรรมนกัท่องเทีย่วและการสือ่สารขา้1742105 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.พมิพร์ะวี 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 2361เปลีย่นชื่อเป็น1742205 B 3(3-0-6) อ. ดร.มธุรส 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) SU-409เปลีย่นชื่อเป็น การจดัการส่วนหนา้1742304 B 3(3-0-6) อ. ดร.ลคันา

อ. (08.30-11.30) 1451ภาษาองักฤษโรงแรม 11742504 B 3(3-0-6) อ.ตรศิีรนิทร์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-16.30) 1451เตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพี1742601 B 2(1-2-3) ผศ.ณฐัวุฒิ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวเตชนีิ ศรสีติานนท ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ลคันา สุคนธวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 2

18

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594327016

นางสาวเตชินี ศรสีติานนท์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594327017

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวทกัษญา รตันถาวรกลุ

โปรแกรมวิชา การท่องเทีย่วและการโรงแรมปรญิญาตร ี4 ปี

5943-28/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 1454ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางธุรกจิ1550105 A 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 2355ภาษาจนีเพือ่การท่องเทีย่ว1574705 B 3(2-2-5) อ. ดร.กรกมล 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1445จติวทิยาบรกิาร1742104 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัวุฒิ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1443พฤตกิรรมนกัท่องเทีย่วและการสือ่สารขา้1742105 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.พมิพร์ะวี 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 2361เปลีย่นชื่อเป็น1742205 B 3(3-0-6) อ. ดร.มธุรส 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) SU-409เปลีย่นชื่อเป็น การจดัการส่วนหนา้1742304 B 3(3-0-6) อ. ดร.ลคันา

จ. (13.30-16.30) 1451เตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพี1742601 B 2(1-2-3) ผศ.ณฐัวุฒิ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวทกัษญา รตันถาวรกลุ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ลคันา สุคนธวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5

15

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594327017

นางสาวทกัษญา รตันถาวรกลุ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594327018

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธนภรณ์ จนิดาวงค์

โปรแกรมวิชา การท่องเทีย่วและการโรงแรมปรญิญาตร ี4 ปี

5943-28/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 1421ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 i 3(3-0-6) อ.ป่ินปินทัธ์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 2355ภาษาจนีเพือ่การท่องเทีย่ว1574705 B 3(2-2-5) อ. ดร.กรกมล 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1445จติวทิยาบรกิาร1742104 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัวุฒิ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1443พฤตกิรรมนกัท่องเทีย่วและการสือ่สารขา้1742105 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.พมิพร์ะวี 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 2361เปลีย่นชื่อเป็น1742205 B 3(3-0-6) อ. ดร.มธุรส 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) SU-409เปลีย่นชื่อเป็น การจดัการส่วนหนา้1742304 B 3(3-0-6) อ. ดร.ลคันา

จ. (13.30-16.30) 1451เตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพี1742601 B 2(1-2-3) ผศ.ณฐัวุฒิ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวธนภรณ ์จนิดาวงค ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ลคันา สุคนธวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5

15

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594327018

นางสาวธนภรณ์ จนิดาวงค์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594327019

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธนภรณ์ ช่ืนสมจติต์

โปรแกรมวิชา การท่องเทีย่วและการโรงแรมปรญิญาตร ี4 ปี

5943-28/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (12.30-15.30) 1445จติวทิยาบรกิาร1742104 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัวุฒิ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1443พฤตกิรรมนกัท่องเทีย่วและการสือ่สารขา้1742105 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.พมิพร์ะวี 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 2361เปลีย่นชื่อเป็น1742205 B 3(3-0-6) อ. ดร.มธุรส 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) SU-409เปลีย่นชื่อเป็น การจดัการส่วนหนา้1742304 B 3(3-0-6) อ. ดร.ลคันา

อ. (08.30-11.30) 1451ภาษาองักฤษโรงแรม 11742504 B 3(3-0-6) อ.ตรศิีรนิทร์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-16.30) 1451เตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพี1742601 B 2(1-2-3) ผศ.ณฐัวุฒิ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) SU-405วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 G 3(3-0-6) อ.ทพิยว์รรณ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวธนภรณ ์ชื่นสมจติต ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ลคันา สุคนธวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 2

18

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594327019

นางสาวธนภรณ์ ช่ืนสมจติต์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594327024

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปาวาตร ีแซ่แต ้

โปรแกรมวิชา การท่องเทีย่วและการโรงแรมปรญิญาตร ี4 ปี

5943-28/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (12.30-15.30) 1445จติวทิยาบรกิาร1742104 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัวุฒิ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1443พฤตกิรรมนกัท่องเทีย่วและการสือ่สารขา้1742105 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.พมิพร์ะวี 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 2361เปลีย่นชื่อเป็น1742205 B 3(3-0-6) อ. ดร.มธุรส 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) SU-409เปลีย่นชื่อเป็น การจดัการส่วนหนา้1742304 B 3(3-0-6) อ. ดร.ลคันา

อ. (08.30-11.30) 1451ภาษาองักฤษโรงแรม 11742504 B 3(3-0-6) อ.ตรศิีรนิทร์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-16.30) 1451เตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพี1742601 B 2(1-2-3) ผศ.ณฐัวุฒิ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) SU-405วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 G 3(3-0-6) อ.ทพิยว์รรณ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวปาวาตร ีแซ่แต ้)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ลคันา สุคนธวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 2

18

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594327024

นางสาวปาวาตร ีแซ่แต ้

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594327026

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพรทพิย ์แกว้ประสงค์

โปรแกรมวิชา การท่องเทีย่วและการโรงแรมปรญิญาตร ี4 ปี

5943-28/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 1454ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางธุรกจิ1550105 A 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 2355ภาษาจนีเพือ่การท่องเทีย่ว1574705 B 3(2-2-5) อ. ดร.กรกมล 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1445จติวทิยาบรกิาร1742104 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัวุฒิ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1443พฤตกิรรมนกัท่องเทีย่วและการสือ่สารขา้1742105 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.พมิพร์ะวี 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 2361เปลีย่นชื่อเป็น1742205 B 3(3-0-6) อ. ดร.มธุรส 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) SU-409เปลีย่นชื่อเป็น การจดัการส่วนหนา้1742304 B 3(3-0-6) อ. ดร.ลคันา

จ. (13.30-16.30) 1451เตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพี1742601 B 2(1-2-3) ผศ.ณฐัวุฒิ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวพรทพิย ์แกว้ประสงค ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ลคันา สุคนธวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5

15

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594327026

นางสาวพรทพิย ์แกว้ประสงค์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594327028

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวภริมยร์ตัน ์พุม่จนัทร ์

โปรแกรมวิชา การท่องเทีย่วและการโรงแรมปรญิญาตร ี4 ปี

5943-28/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 1421ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 i 3(3-0-6) อ.ป่ินปินทัธ์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 2355ภาษาจนีเพือ่การท่องเทีย่ว1574705 B 3(2-2-5) อ. ดร.กรกมล 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1445จติวทิยาบรกิาร1742104 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัวุฒิ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1443พฤตกิรรมนกัท่องเทีย่วและการสือ่สารขา้1742105 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.พมิพร์ะวี 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 2361เปลีย่นชื่อเป็น1742205 B 3(3-0-6) อ. ดร.มธุรส 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) SU-409เปลีย่นชื่อเป็น การจดัการส่วนหนา้1742304 B 3(3-0-6) อ. ดร.ลคันา

จ. (13.30-16.30) 1451เตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพี1742601 B 2(1-2-3) ผศ.ณฐัวุฒิ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวภริมยร์ตัน ์พุม่จนัทร ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ลคันา สุคนธวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5

15

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594327028

นางสาวภริมยร์ตัน์ พุม่จนัทร ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594327030

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเยาวพาณี หน่อพนัธุ ์

โปรแกรมวิชา การท่องเทีย่วและการโรงแรมปรญิญาตร ี4 ปี

5943-28/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 1454ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางธุรกจิ1550105 A 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 2355ภาษาจนีเพือ่การท่องเทีย่ว1574705 B 3(2-2-5) อ. ดร.กรกมล 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1445จติวทิยาบรกิาร1742104 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัวุฒิ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1443พฤตกิรรมนกัท่องเทีย่วและการสือ่สารขา้1742105 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.พมิพร์ะวี 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 2361เปลีย่นชื่อเป็น1742205 B 3(3-0-6) อ. ดร.มธุรส 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) SU-409เปลีย่นชื่อเป็น การจดัการส่วนหนา้1742304 B 3(3-0-6) อ. ดร.ลคันา

จ. (13.30-16.30) 1451เตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพี1742601 B 2(1-2-3) ผศ.ณฐัวุฒิ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวเยาวพาณี หน่อพนัธุ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ลคันา สุคนธวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5

15

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594327030

นางสาวเยาวพาณี หน่อพนัธุ ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594327033

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววารุณี ตัง้เจยีวลี้

โปรแกรมวิชา การท่องเทีย่วและการโรงแรมปรญิญาตร ี4 ปี

5943-28/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-11.30) 1456ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 R 3(3-0-6) อ.ธดิา 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 2355ภาษาจนีเพือ่การท่องเทีย่ว1574705 B 3(2-2-5) อ. ดร.กรกมล 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1445จติวทิยาบรกิาร1742104 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัวุฒิ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1443พฤตกิรรมนกัท่องเทีย่วและการสือ่สารขา้1742105 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.พมิพร์ะวี 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 2361เปลีย่นชื่อเป็น1742205 B 3(3-0-6) อ. ดร.มธุรส 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) SU-409เปลีย่นชื่อเป็น การจดัการส่วนหนา้1742304 B 3(3-0-6) อ. ดร.ลคันา

จ. (13.30-16.30) 1451เตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพี1742601 B 2(1-2-3) ผศ.ณฐัวุฒิ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาววารุณี ตัง้เจยีวลี้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ลคันา สุคนธวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5

15

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594327033

นางสาววารุณี ตัง้เจยีวลี้

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594327035

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศภุมาส นยันา

โปรแกรมวิชา การท่องเทีย่วและการโรงแรมปรญิญาตร ี4 ปี

5943-28/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 C 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-12.30) 2355ภาษาจนีเพือ่การท่องเทีย่ว1574705 B 3(2-2-5) อ. ดร.กรกมล 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1445จติวทิยาบรกิาร1742104 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัวุฒิ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1443พฤตกิรรมนกัท่องเทีย่วและการสือ่สารขา้1742105 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.พมิพร์ะวี 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 2361เปลีย่นชื่อเป็น1742205 B 3(3-0-6) อ. ดร.มธุรส 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) SU-409เปลีย่นชื่อเป็น การจดัการส่วนหนา้1742304 B 3(3-0-6) อ. ดร.ลคันา

จ. (13.30-16.30) 1451เตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพี1742601 B 2(1-2-3) ผศ.ณฐัวุฒิ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวศุภมาส นยันา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ลคันา สุคนธวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5

15

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594327035

นางสาวศภุมาส นยันา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594327036

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสกาวรตัน ์นอ้ยสาํราญ

โปรแกรมวิชา การท่องเทีย่วและการโรงแรมปรญิญาตร ี4 ปี

5943-28/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 C 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-12.30) 2355ภาษาจนีเพือ่การท่องเทีย่ว1574705 B 3(2-2-5) อ. ดร.กรกมล 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1445จติวทิยาบรกิาร1742104 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัวุฒิ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1443พฤตกิรรมนกัท่องเทีย่วและการสือ่สารขา้1742105 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.พมิพร์ะวี 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 2361เปลีย่นชื่อเป็น1742205 B 3(3-0-6) อ. ดร.มธุรส 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) SU-409เปลีย่นชื่อเป็น การจดัการส่วนหนา้1742304 B 3(3-0-6) อ. ดร.ลคันา

จ. (13.30-16.30) 1451เตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพี1742601 B 2(1-2-3) ผศ.ณฐัวุฒิ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสกาวรตัน ์นอ้ยสาํราญ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ลคันา สุคนธวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5

15

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594327036

นางสาวสกาวรตัน์ นอ้ยสาํราญ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594327037

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสติานนัท ์เนียมทอง

โปรแกรมวิชา การท่องเทีย่วและการโรงแรมปรญิญาตร ี4 ปี

5943-28/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-12.30) 2355ภาษาจนีเพือ่การท่องเทีย่ว1574705 B 3(2-2-5) อ. ดร.กรกมล 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1445จติวทิยาบรกิาร1742104 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัวุฒิ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1443พฤตกิรรมนกัท่องเทีย่วและการสือ่สารขา้1742105 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.พมิพร์ะวี 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 2361เปลีย่นชื่อเป็น1742205 B 3(3-0-6) อ. ดร.มธุรส 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) SU-409เปลีย่นชื่อเป็น การจดัการส่วนหนา้1742304 B 3(3-0-6) อ. ดร.ลคันา

จ. (13.30-16.30) 1451เตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพี1742601 B 2(1-2-3) ผศ.ณฐัวุฒิ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) SU-405วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 G 3(3-0-6) อ.ทพิยว์รรณ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสติานนัท ์เนียมทอง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ลคันา สุคนธวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5

15

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594327037

นางสาวสติานนัท ์เนียมทอง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594327038

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอมิตตา นุ่มสวน

โปรแกรมวิชา การท่องเทีย่วและการโรงแรมปรญิญาตร ี4 ปี

5943-28/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 1421ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 i 3(3-0-6) อ.ป่ินปินทัธ์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 2355ภาษาจนีเพือ่การท่องเทีย่ว1574705 B 3(2-2-5) อ. ดร.กรกมล 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1445จติวทิยาบรกิาร1742104 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัวุฒิ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1443พฤตกิรรมนกัท่องเทีย่วและการสือ่สารขา้1742105 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.พมิพร์ะวี 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 2361เปลีย่นชื่อเป็น1742205 B 3(3-0-6) อ. ดร.มธุรส 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) SU-409เปลีย่นชื่อเป็น การจดัการส่วนหนา้1742304 B 3(3-0-6) อ. ดร.ลคันา

จ. (13.30-16.30) 1451เตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพี1742601 B 2(1-2-3) ผศ.ณฐัวุฒิ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอมติตา นุ่มสวน )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ลคันา สุคนธวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5

15

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594327038

นางสาวอมิตตา นุ่มสวน

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594327041

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอนิทริา ทองดอนพุม่

โปรแกรมวิชา การท่องเทีย่วและการโรงแรมปรญิญาตร ี4 ปี

5943-28/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 C 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-12.30) 2355ภาษาจนีเพือ่การท่องเทีย่ว1574705 B 3(2-2-5) อ. ดร.กรกมล 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1445จติวทิยาบรกิาร1742104 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัวุฒิ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1443พฤตกิรรมนกัท่องเทีย่วและการสือ่สารขา้1742105 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.พมิพร์ะวี 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 2361เปลีย่นชื่อเป็น1742205 B 3(3-0-6) อ. ดร.มธุรส 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) SU-409เปลีย่นชื่อเป็น การจดัการส่วนหนา้1742304 B 3(3-0-6) อ. ดร.ลคันา

จ. (13.30-16.30) 1451เตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพี1742601 B 2(1-2-3) ผศ.ณฐัวุฒิ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอนิทริา ทองดอนพุม่ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ลคันา สุคนธวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5

15

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594327041

นางสาวอนิทริา ทองดอนพุม่

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594327043

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายธนทั อยู่สวสัด์ิ

โปรแกรมวิชา การท่องเทีย่วและการโรงแรมปรญิญาตร ี4 ปี

5943-28/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 1454ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางธุรกจิ1550105 A 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 2355ภาษาจนีเพือ่การท่องเทีย่ว1574705 B 3(2-2-5) อ. ดร.กรกมล 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1445จติวทิยาบรกิาร1742104 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัวุฒิ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1443พฤตกิรรมนกัท่องเทีย่วและการสือ่สารขา้1742105 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.พมิพร์ะวี 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 2361เปลีย่นชื่อเป็น1742205 B 3(3-0-6) อ. ดร.มธุรส 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) SU-409เปลีย่นชื่อเป็น การจดัการส่วนหนา้1742304 B 3(3-0-6) อ. ดร.ลคันา

จ. (13.30-16.30) 1451เตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพี1742601 B 2(1-2-3) ผศ.ณฐัวุฒิ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายธนทั อยู่สวสัดิ์ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ลคันา สุคนธวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5

15

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594327043

นายธนทั อยู่สวสัด์ิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594327045

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายปฐมพร คาํสว่าง

โปรแกรมวิชา การท่องเทีย่วและการโรงแรมปรญิญาตร ี4 ปี

5943-28/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-12.30) 2355ภาษาจนีเพือ่การท่องเทีย่ว1574705 B 3(2-2-5) อ. ดร.กรกมล 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1445จติวทิยาบรกิาร1742104 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัวุฒิ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1443พฤตกิรรมนกัท่องเทีย่วและการสือ่สารขา้1742105 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.พมิพร์ะวี 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 2361เปลีย่นชื่อเป็น1742205 B 3(3-0-6) อ. ดร.มธุรส 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) SU-409เปลีย่นชื่อเป็น การจดัการส่วนหนา้1742304 B 3(3-0-6) อ. ดร.ลคันา

จ. (13.30-16.30) 1451เตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพี1742601 B 2(1-2-3) ผศ.ณฐัวุฒิ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) SU-405วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 G 3(3-0-6) อ.ทพิยว์รรณ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายปฐมพร คาํสวา่ง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ลคันา สุคนธวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5

15

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594327045

นายปฐมพร คาํสว่าง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594327047

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายพสิทุธิ์ มะลแิยม้

โปรแกรมวิชา การท่องเทีย่วและการโรงแรมปรญิญาตร ี4 ปี

5943-28/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-11.30) 1456ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 R 3(3-0-6) อ.ธดิา 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 2355ภาษาจนีเพือ่การท่องเทีย่ว1574705 B 3(2-2-5) อ. ดร.กรกมล 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1445จติวทิยาบรกิาร1742104 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัวุฒิ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1443พฤตกิรรมนกัท่องเทีย่วและการสือ่สารขา้1742105 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.พมิพร์ะวี 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 2361เปลีย่นชื่อเป็น1742205 B 3(3-0-6) อ. ดร.มธุรส 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) SU-409เปลีย่นชื่อเป็น การจดัการส่วนหนา้1742304 B 3(3-0-6) อ. ดร.ลคันา

จ. (13.30-16.30) 1451เตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพี1742601 B 2(1-2-3) ผศ.ณฐัวุฒิ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายพสุิทธิ์ มะลแิยม้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ลคันา สุคนธวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5

15

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594327047

นายพสิทุธิ์ มะลแิยม้

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594327049

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายศภุโชค พราหมณ์สงฆ์

โปรแกรมวิชา การท่องเทีย่วและการโรงแรมปรญิญาตร ี4 ปี

5943-28/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (12.30-15.30) 1445จติวทิยาบรกิาร1742104 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัวุฒิ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1443พฤตกิรรมนกัท่องเทีย่วและการสือ่สารขา้1742105 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.พมิพร์ะวี 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 2361เปลีย่นชื่อเป็น1742205 B 3(3-0-6) อ. ดร.มธุรส 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) SU-409เปลีย่นชื่อเป็น การจดัการส่วนหนา้1742304 B 3(3-0-6) อ. ดร.ลคันา

อ. (08.30-11.30) 1451ภาษาองักฤษโรงแรม 11742504 B 3(3-0-6) อ.ตรศิีรนิทร์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-16.30) 1451เตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพี1742601 B 2(1-2-3) ผศ.ณฐัวุฒิ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) SU-405วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 G 3(3-0-6) อ.ทพิยว์รรณ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายศุภโชค พราหมณส์งฆ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ลคันา สุคนธวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 2

18

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594327049

นายศภุโชค พราหมณ์สงฆ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594327050

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายสทิธิชยั อบเชย

โปรแกรมวิชา การท่องเทีย่วและการโรงแรมปรญิญาตร ี4 ปี

5943-28/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (12.30-15.30) 1445จติวทิยาบรกิาร1742104 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัวุฒิ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1443พฤตกิรรมนกัท่องเทีย่วและการสือ่สารขา้1742105 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.พมิพร์ะวี 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 2361เปลีย่นชื่อเป็น1742205 B 3(3-0-6) อ. ดร.มธุรส 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) SU-409เปลีย่นชื่อเป็น การจดัการส่วนหนา้1742304 B 3(3-0-6) อ. ดร.ลคันา

อ. (08.30-11.30) 1451ภาษาองักฤษโรงแรม 11742504 B 3(3-0-6) อ.ตรศิีรนิทร์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-16.30) 1451เตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพี1742601 B 2(1-2-3) ผศ.ณฐัวุฒิ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) SU-405วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 G 3(3-0-6) อ.ทพิยว์รรณ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายสทิธชิยั อบเชย )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ลคันา สุคนธวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 2

18

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594327050

นายสทิธิชยั อบเชย

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594327051

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายอดิศกัด์ิ เจรญิทรพัย ์

โปรแกรมวิชา การท่องเทีย่วและการโรงแรมปรญิญาตร ี4 ปี

5943-28/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 1454ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางธุรกจิ1550105 A 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 2355ภาษาจนีเพือ่การท่องเทีย่ว1574705 B 3(2-2-5) อ. ดร.กรกมล 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1445จติวทิยาบรกิาร1742104 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัวุฒิ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1443พฤตกิรรมนกัท่องเทีย่วและการสือ่สารขา้1742105 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.พมิพร์ะวี 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 2361เปลีย่นชื่อเป็น1742205 B 3(3-0-6) อ. ดร.มธุรส 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) SU-409เปลีย่นชื่อเป็น การจดัการส่วนหนา้1742304 B 3(3-0-6) อ. ดร.ลคันา

จ. (13.30-16.30) 1451เตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพี1742601 B 2(1-2-3) ผศ.ณฐัวุฒิ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายอดศิกัดิ์ เจรญิทรพัย ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ลคันา สุคนธวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5

15

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594327051

นายอดิศกัด์ิ เจรญิทรพัย์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594327052

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายอธิเบศร ์สรุยินั

โปรแกรมวิชา การท่องเทีย่วและการโรงแรมปรญิญาตร ี4 ปี

5943-28/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-11.30) 1456ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 R 3(3-0-6) อ.ธดิา 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 2355ภาษาจนีเพือ่การท่องเทีย่ว1574705 B 3(2-2-5) อ. ดร.กรกมล 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1445จติวทิยาบรกิาร1742104 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัวุฒิ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1443พฤตกิรรมนกัท่องเทีย่วและการสือ่สารขา้1742105 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.พมิพร์ะวี 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 2361เปลีย่นชื่อเป็น1742205 B 3(3-0-6) อ. ดร.มธุรส 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) SU-409เปลีย่นชื่อเป็น การจดัการส่วนหนา้1742304 B 3(3-0-6) อ. ดร.ลคันา

จ. (13.30-16.30) 1451เตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพี1742601 B 2(1-2-3) ผศ.ณฐัวุฒิ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายอธเิบศร ์สุรยินั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ลคันา สุคนธวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5

15

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594327052

นายอธิเบศร ์สรุยินั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594327055

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอารรีตัน ์หนูภเูขา

โปรแกรมวิชา การท่องเทีย่วและการโรงแรมปรญิญาตร ี4 ปี

5943-28/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 1421ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 i 3(3-0-6) อ.ป่ินปินทัธ์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 2355ภาษาจนีเพือ่การท่องเทีย่ว1574705 B 3(2-2-5) อ. ดร.กรกมล 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1445จติวทิยาบรกิาร1742104 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัวุฒิ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1443พฤตกิรรมนกัท่องเทีย่วและการสือ่สารขา้1742105 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.พมิพร์ะวี 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 2361เปลีย่นชื่อเป็น1742205 B 3(3-0-6) อ. ดร.มธุรส 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) SU-409เปลีย่นชื่อเป็น การจดัการส่วนหนา้1742304 B 3(3-0-6) อ. ดร.ลคันา

จ. (13.30-16.30) 1451เตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพี1742601 B 2(1-2-3) ผศ.ณฐัวุฒิ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอารรีตัน ์หนูภเูขา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ลคันา สุคนธวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5

15

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594327055

นางสาวอารรีตัน์ หนูภเูขา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594327056

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายอานุมาศ โศภกัดี

โปรแกรมวิชา การท่องเทีย่วและการโรงแรมปรญิญาตร ี4 ปี

5943-28/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-12.30) 2355ภาษาจนีเพือ่การท่องเทีย่ว1574705 B 3(2-2-5) อ. ดร.กรกมล 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1445จติวทิยาบรกิาร1742104 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัวุฒิ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1443พฤตกิรรมนกัท่องเทีย่วและการสือ่สารขา้1742105 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.พมิพร์ะวี 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 2361เปลีย่นชื่อเป็น1742205 B 3(3-0-6) อ. ดร.มธุรส 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) SU-409เปลีย่นชื่อเป็น การจดัการส่วนหนา้1742304 B 3(3-0-6) อ. ดร.ลคันา

จ. (13.30-16.30) 1451เตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพี1742601 B 2(1-2-3) ผศ.ณฐัวุฒิ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) SU-405วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 G 3(3-0-6) อ.ทพิยว์รรณ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายอานุมาศ โศภกัด ี)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ลคันา สุคนธวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5

15

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594327056

นายอานุมาศ โศภกัดี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594327060

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัชชา ปรางศิรโิสภณ

โปรแกรมวิชา การท่องเทีย่วและการโรงแรมปรญิญาตร ี4 ปี

5943-28/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 1454ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางธุรกจิ1550105 A 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) 2355ภาษาจนีเพือ่การท่องเทีย่ว1574705 B 3(2-2-5) อ. ดร.กรกมล 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1445จติวทิยาบรกิาร1742104 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัวุฒิ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1443พฤตกิรรมนกัท่องเทีย่วและการสือ่สารขา้1742105 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.พมิพร์ะวี 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 2361เปลีย่นชื่อเป็น1742205 B 3(3-0-6) อ. ดร.มธุรส 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) SU-409เปลีย่นชื่อเป็น การจดัการส่วนหนา้1742304 B 3(3-0-6) อ. ดร.ลคันา

จ. (13.30-16.30) 1451เตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพี1742601 B 2(1-2-3) ผศ.ณฐัวุฒิ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวณชัชา ปรางศิรโิสภณ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ลคันา สุคนธวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5

15

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594327060

นางสาวณัชชา ปรางศิรโิสภณ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594327061

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายอาํนวย สขุประสงค์

โปรแกรมวิชา การท่องเทีย่วและการโรงแรมปรญิญาตร ี4 ปี

5943-28/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (15.30-17.30) 2351ภาษาจนีเพือ่การท่องเทีย่ว1574705 A 3(2-2-5) อ. ดร.กรกมล 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) SU-506การท่องเทีย่วอาเซยีน1741202 A 3(3-0-6) อ. ดร.มธุรส 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1445จติวทิยาบรกิาร1742104 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัวุฒิ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1443พฤตกิรรมนกัท่องเทีย่วและการสือ่สารขา้1742105 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.พมิพร์ะวี 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 2361เปลีย่นชื่อเป็น1742205 B 3(3-0-6) อ. ดร.มธุรส 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) SU-409เปลีย่นชื่อเป็น การจดัการส่วนหนา้1742304 B 3(3-0-6) อ. ดร.ลคันา

จ. (13.30-16.30) 1451เตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพี1742601 B 2(1-2-3) ผศ.ณฐัวุฒิ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายอาํนวย สุขประสงค ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ลคันา สุคนธวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5

15

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594327061

นายอาํนวย สขุประสงค์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594327062

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวช่ืนนภา เภาประเสรฐิ

โปรแกรมวิชา การท่องเทีย่วและการโรงแรมปรญิญาตร ี4 ปี

5943-28/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร1550101 C 3(3-0-6) อ.แสงดาว 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-12.30) 2355ภาษาจนีเพือ่การท่องเทีย่ว1574705 B 3(2-2-5) อ. ดร.กรกมล 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1445จติวทิยาบรกิาร1742104 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัวุฒิ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1443พฤตกิรรมนกัท่องเทีย่วและการสือ่สารขา้1742105 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.พมิพร์ะวี 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 2361เปลีย่นชื่อเป็น1742205 B 3(3-0-6) อ. ดร.มธุรส 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) SU-409เปลีย่นชื่อเป็น การจดัการส่วนหนา้1742304 B 3(3-0-6) อ. ดร.ลคันา

จ. (13.30-16.30) 1451เตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพี1742601 B 2(1-2-3) ผศ.ณฐัวุฒิ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวชื่นนภา เภาประเสรฐิ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ลคันา สุคนธวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5

15

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594327062

นางสาวช่ืนนภา เภาประเสรฐิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594328001

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกาญจนา ขุรยิศ

โปรแกรมวิชา การท่องเทีย่วและการโรงแรมปรญิญาตร ี4 ปี

5943-28/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (13.30-16.30) 125จรยิธรรมและทกัษะชวีติ1510101 D 3(3-0-6) อ.ประสทิธิ์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2343จติวทิยาบรกิาร1742104 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัวุฒิ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 2355พฤตกิรรมนกัท่องเทีย่วและการสือ่สารขา้1742105 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.พมิพร์ะวี 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 1443เปลีย่นชื่อเป็น1742205 A 3(3-0-6) อ. ดร.มธุรส 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1451เปลีย่นชื่อเป็น การจดัการส่วนหนา้1742304 A 3(3-0-6) อ. ดร.ลคันา

จ. (08.30-11.30) 2342ภาษาองักฤษโรงแรม 11742504 A 3(3-0-6) อ.ตรศิีรนิทร์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 2352เตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพี1742601 A 2(1-2-3) ผศ.ณฐัวุฒิ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกาญจนา ขรุยิศ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ลคันา สุคนธวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 2

18

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594328001

นางสาวกาญจนา ขุรยิศ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594328003

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชนญัชิดา พงษส์าํราญ

โปรแกรมวิชา การท่องเทีย่วและการโรงแรมปรญิญาตร ี4 ปี

5943-28/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (13.30-16.30) 125จรยิธรรมและทกัษะชวีติ1510101 D 3(3-0-6) อ.ประสทิธิ์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 1421ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร1540201 D 3(3-0-6) อ.ศิวาพร 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-12.30) 2354ภาษาญีปุ่่ น 41562104 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.กมลทพิย์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (15.30-17.30) 2351, อ. (15.30-17.30) 2351ภาษาจนีเพือ่การท่องเทีย่ว1574705 A 3(2-2-5) อ. ดร.กรกมล 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2343จติวทิยาบรกิาร1742104 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัวุฒิ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 2355พฤตกิรรมนกัท่องเทีย่วและการสือ่สารขา้1742105 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.พมิพร์ะวี 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 1443เปลีย่นชื่อเป็น1742205 A 3(3-0-6) อ. ดร.มธุรส 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1451เปลีย่นชื่อเป็น การจดัการส่วนหนา้1742304 A 3(3-0-6) อ. ดร.ลคันา

จ. (08.30-11.30) 2342ภาษาองักฤษโรงแรม 11742504 A 3(3-0-6) อ.ตรศิีรนิทร์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 2352เตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพี1742601 A 2(1-2-3) ผศ.ณฐัวุฒิ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวชนญัชดิา พงษส์าํราญ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ลคันา สุคนธวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8

21

*

*

29 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594328003

นางสาวชนญัชิดา พงษส์าํราญ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594328007

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐรกิา คลํ้าฉิม

โปรแกรมวิชา การท่องเทีย่วและการโรงแรมปรญิญาตร ี4 ปี

5943-28/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (13.30-16.30) 125จรยิธรรมและทกัษะชวีติ1510101 D 3(3-0-6) อ.ประสทิธิ์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 1421ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร1540201 D 3(3-0-6) อ.ศิวาพร 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-12.30) 2354ภาษาญีปุ่่ น 41562104 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.กมลทพิย์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (15.30-17.30) 2351, อ. (15.30-17.30) 2351ภาษาจนีเพือ่การท่องเทีย่ว1574705 A 3(2-2-5) อ. ดร.กรกมล 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2343จติวทิยาบรกิาร1742104 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัวุฒิ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 2355พฤตกิรรมนกัท่องเทีย่วและการสือ่สารขา้1742105 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.พมิพร์ะวี 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 1443เปลีย่นชื่อเป็น1742205 A 3(3-0-6) อ. ดร.มธุรส 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1451เปลีย่นชื่อเป็น การจดัการส่วนหนา้1742304 A 3(3-0-6) อ. ดร.ลคันา

จ. (08.30-11.30) 2342ภาษาองักฤษโรงแรม 11742504 A 3(3-0-6) อ.ตรศิีรนิทร์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 2352เตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพี1742601 A 2(1-2-3) ผศ.ณฐัวุฒิ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวณฐัรกิา คลํา้ฉิม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ลคันา สุคนธวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8

21

*

*

29 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594328007

นางสาวณัฐรกิา คลํ้าฉิม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594328008

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเบญญากานต ์แคลว้สี

โปรแกรมวิชา การท่องเทีย่วและการโรงแรมปรญิญาตร ี4 ปี

5943-28/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (13.30-16.30) 125จรยิธรรมและทกัษะชวีติ1510101 D 3(3-0-6) อ.ประสทิธิ์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (15.30-17.30) 2351, อ. (15.30-17.30) 2351ภาษาจนีเพือ่การท่องเทีย่ว1574705 A 3(2-2-5) อ. ดร.กรกมล 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2343จติวทิยาบรกิาร1742104 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัวุฒิ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 2355พฤตกิรรมนกัท่องเทีย่วและการสือ่สารขา้1742105 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.พมิพร์ะวี 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 1443เปลีย่นชื่อเป็น1742205 A 3(3-0-6) อ. ดร.มธุรส 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1451เปลีย่นชื่อเป็น การจดัการส่วนหนา้1742304 A 3(3-0-6) อ. ดร.ลคันา

อ. (12.30-15.30) 2352เตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพี1742601 A 2(1-2-3) ผศ.ณฐัวุฒิ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวเบญญากานต ์แคลว้ส ี)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ลคันา สุคนธวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5

15

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594328008

นางสาวเบญญากานต ์แคลว้สี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594328011

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมีเรยีม พรวาทะ

โปรแกรมวิชา การท่องเทีย่วและการโรงแรมปรญิญาตร ี4 ปี

5943-28/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (13.30-16.30) 125จรยิธรรมและทกัษะชวีติ1510101 D 3(3-0-6) อ.ประสทิธิ์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2343จติวทิยาบรกิาร1742104 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัวุฒิ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 2355พฤตกิรรมนกัท่องเทีย่วและการสือ่สารขา้1742105 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.พมิพร์ะวี 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 1443เปลีย่นชื่อเป็น1742205 A 3(3-0-6) อ. ดร.มธุรส 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1451เปลีย่นชื่อเป็น การจดัการส่วนหนา้1742304 A 3(3-0-6) อ. ดร.ลคันา

จ. (08.30-11.30) 2342ภาษาองักฤษโรงแรม 11742504 A 3(3-0-6) อ.ตรศิีรนิทร์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 2352เตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพี1742601 A 2(1-2-3) ผศ.ณฐัวุฒิ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวมเีรยีม พรวาทะ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ลคันา สุคนธวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 2

18

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594328011

นางสาวมีเรยีม พรวาทะ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594328012

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวหทยัชนก ทรงนภาวฒุกิลุ

โปรแกรมวิชา การท่องเทีย่วและการโรงแรมปรญิญาตร ี4 ปี

5943-28/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (13.30-16.30) 125จรยิธรรมและทกัษะชวีติ1510101 D 3(3-0-6) อ.ประสทิธิ์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 1421ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร1540201 D 3(3-0-6) อ.ศิวาพร 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-12.30) 2354ภาษาญีปุ่่ น 41562104 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.กมลทพิย์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (15.30-17.30) 2351, อ. (15.30-17.30) 2351ภาษาจนีเพือ่การท่องเทีย่ว1574705 A 3(2-2-5) อ. ดร.กรกมล 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2343จติวทิยาบรกิาร1742104 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัวุฒิ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 2355พฤตกิรรมนกัท่องเทีย่วและการสือ่สารขา้1742105 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.พมิพร์ะวี 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 1443เปลีย่นชื่อเป็น1742205 A 3(3-0-6) อ. ดร.มธุรส 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1451เปลีย่นชื่อเป็น การจดัการส่วนหนา้1742304 A 3(3-0-6) อ. ดร.ลคันา

จ. (08.30-11.30) 2342ภาษาองักฤษโรงแรม 11742504 A 3(3-0-6) อ.ตรศิีรนิทร์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 2352เตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพี1742601 A 2(1-2-3) ผศ.ณฐัวุฒิ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวหทยัชนก ทรงนภาวุฒกิลุ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ลคันา สุคนธวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8

21

*

*

29 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594328012

นางสาวหทยัชนก ทรงนภาวฒุกิลุ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594328014

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรษิา ฉํา่ช่ืน

โปรแกรมวิชา การท่องเทีย่วและการโรงแรมปรญิญาตร ี4 ปี

5943-28/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-11.30) 1421ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร1540201 D 3(3-0-6) อ.ศิวาพร 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 2343จติวทิยาบรกิาร1742104 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัวุฒิ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 2355พฤตกิรรมนกัท่องเทีย่วและการสือ่สารขา้1742105 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.พมิพร์ะวี 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 1443เปลีย่นชื่อเป็น1742205 A 3(3-0-6) อ. ดร.มธุรส 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1451เปลีย่นชื่อเป็น การจดัการส่วนหนา้1742304 A 3(3-0-6) อ. ดร.ลคันา

จ. (08.30-11.30) 2342ภาษาองักฤษโรงแรม 11742504 A 3(3-0-6) อ.ตรศิีรนิทร์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 2352เตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพี1742601 A 2(1-2-3) ผศ.ณฐัวุฒิ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอรษิา ฉํา่ชื่น )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ลคันา สุคนธวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 2

18

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594328014

นางสาวอรษิา ฉํา่ช่ืน

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594328015

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอาภาศิร ิลื่นเพช็ร ์

โปรแกรมวิชา การท่องเทีย่วและการโรงแรมปรญิญาตร ี4 ปี

5943-28/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (13.30-16.30) 125จรยิธรรมและทกัษะชวีติ1510101 D 3(3-0-6) อ.ประสทิธิ์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2343จติวทิยาบรกิาร1742104 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัวุฒิ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 2355พฤตกิรรมนกัท่องเทีย่วและการสือ่สารขา้1742105 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.พมิพร์ะวี 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 1443เปลีย่นชื่อเป็น1742205 A 3(3-0-6) อ. ดร.มธุรส 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1451เปลีย่นชื่อเป็น การจดัการส่วนหนา้1742304 A 3(3-0-6) อ. ดร.ลคันา

จ. (08.30-11.30) 2342ภาษาองักฤษโรงแรม 11742504 A 3(3-0-6) อ.ตรศิีรนิทร์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 2352เตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพี1742601 A 2(1-2-3) ผศ.ณฐัวุฒิ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอาภาศิร ิลืน่เพช็ร ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ลคันา สุคนธวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 2

18

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594328015

นางสาวอาภาศิร ิลื่นเพช็ร ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594328021

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายคณัสนนัท ์สมประสงค์

โปรแกรมวิชา การท่องเทีย่วและการโรงแรมปรญิญาตร ี4 ปี

5943-28/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (13.30-16.30) 125จรยิธรรมและทกัษะชวีติ1510101 D 3(3-0-6) อ.ประสทิธิ์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2343จติวทิยาบรกิาร1742104 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัวุฒิ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 2355พฤตกิรรมนกัท่องเทีย่วและการสือ่สารขา้1742105 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.พมิพร์ะวี 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 1443เปลีย่นชื่อเป็น1742205 A 3(3-0-6) อ. ดร.มธุรส 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1451เปลีย่นชื่อเป็น การจดัการส่วนหนา้1742304 A 3(3-0-6) อ. ดร.ลคันา

จ. (08.30-11.30) 2342ภาษาองักฤษโรงแรม 11742504 A 3(3-0-6) อ.ตรศิีรนิทร์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 2352เตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพี1742601 A 2(1-2-3) ผศ.ณฐัวุฒิ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายคณสันนัท ์สมประสงค ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ลคันา สุคนธวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 2

18

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594328021

นายคณัสนนัท ์สมประสงค์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594328023

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอาทติยา ยอดพราหมณ์

โปรแกรมวิชา การท่องเทีย่วและการโรงแรมปรญิญาตร ี4 ปี

5943-28/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (13.30-16.30) 125จรยิธรรมและทกัษะชวีติ1510101 D 3(3-0-6) อ.ประสทิธิ์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 1421ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร1540201 D 3(3-0-6) อ.ศิวาพร 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-12.30) 2354ภาษาญีปุ่่ น 41562104 A 3(2-2-5) ผศ. ดร.กมลทพิย์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (15.30-17.30) 2351, อ. (15.30-17.30) 2351ภาษาจนีเพือ่การท่องเทีย่ว1574705 A 3(2-2-5) อ. ดร.กรกมล 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2343จติวทิยาบรกิาร1742104 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัวุฒิ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 2355พฤตกิรรมนกัท่องเทีย่วและการสือ่สารขา้1742105 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.พมิพร์ะวี 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 1443เปลีย่นชื่อเป็น1742205 A 3(3-0-6) อ. ดร.มธุรส 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1451เปลีย่นชื่อเป็น การจดัการส่วนหนา้1742304 A 3(3-0-6) อ. ดร.ลคันา

จ. (08.30-11.30) 2342ภาษาองักฤษโรงแรม 11742504 A 3(3-0-6) อ.ตรศิีรนิทร์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 2352เตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพี1742601 A 2(1-2-3) ผศ.ณฐัวุฒิ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอาทติยา ยอดพราหมณ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ลคันา สุคนธวฒัน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8

21

*

*

29 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594328023

นางสาวอาทติยา ยอดพราหมณ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594329001

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกฤตยิาภรณ์ ออ้นวอน

โปรแกรมวิชา อตุสาหกรรมการท่องเทีย่วและบรกิารระหวา่งปรปรญิญาตร ี4 ปี

5943-29/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-12.30) 2354, ศ. (13.30-17.30) 26604สมัมนาการท่องเทีย่ว9742205 A 3(2-2-5) อ.ใหม่ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) 26501, อ. (13.30-17.30) 26501การสาํรวจและการวจิยัสาํหรบัการท่องเทีย่9742206 A 3(2-2-5) อ.กรรณิกา 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (0.00-00.00) .NC.สหกจิศึกษา 1 ประเทศไทย9742801 A 3(0-350) อ. ดร.กฤษดา

จ. (08.30-11.30) 26604, จ. (12.30-15.30) 26601การจดัการโครงการการท่องเทีย่ว9743207 A 3(3-0-6) อ.ใหม่ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกฤตยิาภรณ ์ออ้นวอน )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.กฤษดา ตัง้ชวาล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 3

*

*

12 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

594329001

นางสาวกฤตยิาภรณ์ ออ้นวอน

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594329002

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเกวล ีอนิกงลาศ

โปรแกรมวิชา อตุสาหกรรมการท่องเทีย่วและบรกิารระหวา่งปรปรญิญาตร ี4 ปี

5943-29/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-12.30) 2354, ศ. (13.30-17.30) 26604สมัมนาการท่องเทีย่ว9742205 A 3(2-2-5) อ.ใหม่ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) 26501, อ. (13.30-17.30) 26501การสาํรวจและการวจิยัสาํหรบัการท่องเทีย่9742206 A 3(2-2-5) อ.กรรณิกา 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (0.00-00.00) .NC.สหกจิศึกษา 1 ประเทศไทย9742801 A 3(0-350) อ. ดร.กฤษดา

จ. (08.30-11.30) 26604, จ. (12.30-15.30) 26601การจดัการโครงการการท่องเทีย่ว9743207 A 3(3-0-6) อ.ใหม่ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวเกวล ีอนิกงลาศ )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.กฤษดา ตัง้ชวาล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 3

*

*

12 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

594329002

นางสาวเกวล ีอนิกงลาศ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594329003

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจารุวรรณ แกว้ผสม

โปรแกรมวิชา อตุสาหกรรมการท่องเทีย่วและบรกิารระหวา่งปรปรญิญาตร ี4 ปี

5943-29/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-12.30) 2354, ศ. (13.30-17.30) 26604สมัมนาการท่องเทีย่ว9742205 A 3(2-2-5) อ.ใหม่ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) 26501, อ. (13.30-17.30) 26501การสาํรวจและการวจิยัสาํหรบัการท่องเทีย่9742206 A 3(2-2-5) อ.กรรณิกา 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (0.00-00.00) .NC.สหกจิศึกษา 1 ประเทศไทย9742801 A 3(0-350) อ. ดร.กฤษดา

จ. (08.30-11.30) 26604, จ. (12.30-15.30) 26601การจดัการโครงการการท่องเทีย่ว9743207 A 3(3-0-6) อ.ใหม่ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวจารุวรรณ แกว้ผสม )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.กฤษดา ตัง้ชวาล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 3

*

*

12 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

594329003

นางสาวจารุวรรณ แกว้ผสม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594329004

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปญุณิศา โรงแสง

โปรแกรมวิชา อตุสาหกรรมการท่องเทีย่วและบรกิารระหวา่งปรปรญิญาตร ี4 ปี

5943-29/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-12.30) 2354, ศ. (13.30-17.30) 26604สมัมนาการท่องเทีย่ว9742205 A 3(2-2-5) อ.ใหม่ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) 26501, อ. (13.30-17.30) 26501การสาํรวจและการวจิยัสาํหรบัการท่องเทีย่9742206 A 3(2-2-5) อ.กรรณิกา 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (0.00-00.00) .NC.สหกจิศึกษา 1 ประเทศไทย9742801 A 3(0-350) อ. ดร.กฤษดา

จ. (08.30-11.30) 26604, จ. (12.30-15.30) 26601การจดัการโครงการการท่องเทีย่ว9743207 A 3(3-0-6) อ.ใหม่ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวปญุณิศา โรงแสง )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.กฤษดา ตัง้ชวาล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 3

*

*

12 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

594329004

นางสาวปญุณิศา โรงแสง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594329005

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวแพรวขวญั สงัขศิ์ริ

โปรแกรมวิชา อตุสาหกรรมการท่องเทีย่วและบรกิารระหวา่งปรปรญิญาตร ี4 ปี

5943-29/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-12.30) 2354, ศ. (13.30-17.30) 26604สมัมนาการท่องเทีย่ว9742205 A 3(2-2-5) อ.ใหม่ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) 26501, อ. (13.30-17.30) 26501การสาํรวจและการวจิยัสาํหรบัการท่องเทีย่9742206 A 3(2-2-5) อ.กรรณิกา 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (0.00-00.00) .NC.สหกจิศึกษา 1 ประเทศไทย9742801 A 3(0-350) อ. ดร.กฤษดา

จ. (08.30-11.30) 26604, จ. (12.30-15.30) 26601การจดัการโครงการการท่องเทีย่ว9743207 A 3(3-0-6) อ.ใหม่ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวแพรวขวญั สงัขศิ์ร ิ)

 15,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.กฤษดา ตัง้ชวาล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 3

*

*

12 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

594329005

นางสาวแพรวขวญั สงัขศิ์ริ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594329008

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายนฤเบศร ์ใจยาว

โปรแกรมวิชา อตุสาหกรรมการท่องเทีย่วและบรกิารระหวา่งปรปรญิญาตร ี4 ปี

5943-29/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-12.30) 2354, ศ. (13.30-17.30) 26604สมัมนาการท่องเทีย่ว9742205 A 3(2-2-5) อ.ใหม่ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) 26501, อ. (13.30-17.30) 26501การสาํรวจและการวจิยัสาํหรบัการท่องเทีย่9742206 A 3(2-2-5) อ.กรรณิกา 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (0.00-00.00) .NC.สหกจิศึกษา 1 ประเทศไทย9742801 A 3(0-350) อ. ดร.กฤษดา

จ. (08.30-11.30) 26604, จ. (12.30-15.30) 26601การจดัการโครงการการท่องเทีย่ว9743207 A 3(3-0-6) อ.ใหม่ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายนฤเบศร ์ใจยาว )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.กฤษดา ตัง้ชวาล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 3

*

*

12 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

594329008

นายนฤเบศร ์ใจยาว

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594329010

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายพงศกร ครีบีตุร

โปรแกรมวิชา อตุสาหกรรมการท่องเทีย่วและบรกิารระหวา่งปรปรญิญาตร ี4 ปี

5943-29/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-12.30) 2354, ศ. (13.30-17.30) 26604สมัมนาการท่องเทีย่ว9742205 A 3(2-2-5) อ.ใหม่ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) 26501, อ. (13.30-17.30) 26501การสาํรวจและการวจิยัสาํหรบัการท่องเทีย่9742206 A 3(2-2-5) อ.กรรณิกา 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (0.00-00.00) .NC.สหกจิศึกษา 1 ประเทศไทย9742801 A 3(0-350) อ. ดร.กฤษดา

จ. (08.30-11.30) 26604, จ. (12.30-15.30) 26601การจดัการโครงการการท่องเทีย่ว9743207 A 3(3-0-6) อ.ใหม่ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายพงศกร ครีบีตุร )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.กฤษดา ตัง้ชวาล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 3

*

*

12 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

594329010

นายพงศกร ครีบีตุร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594329018

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวหทยัพกัตร ์พูลสวสัด์ิ

โปรแกรมวิชา อตุสาหกรรมการท่องเทีย่วและบรกิารระหวา่งปรปรญิญาตร ี4 ปี

5943-29/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-12.30) 2354, ศ. (13.30-17.30) 26604สมัมนาการท่องเทีย่ว9742205 A 3(2-2-5) อ.ใหม่ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) 26501, อ. (13.30-17.30) 26501การสาํรวจและการวจิยัสาํหรบัการท่องเทีย่9742206 A 3(2-2-5) อ.กรรณิกา 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (0.00-00.00) .NC.สหกจิศึกษา 1 ประเทศไทย9742801 A 3(0-350) อ. ดร.กฤษดา

จ. (08.30-11.30) 26604, จ. (12.30-15.30) 26601การจดัการโครงการการท่องเทีย่ว9743207 A 3(3-0-6) อ.ใหม่ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวหทยัพกัตร ์พลูสวสัดิ์ )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.กฤษดา ตัง้ชวาล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 3

*

*

12 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

594329018

นางสาวหทยัพกัตร ์พูลสวสัด์ิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594329019

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายนนทวฒัน ์เหมือนอว่ม

โปรแกรมวิชา อตุสาหกรรมการท่องเทีย่วและบรกิารระหวา่งปรปรญิญาตร ี4 ปี

5943-29/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-12.30) 2354, ศ. (13.30-17.30) 26604สมัมนาการท่องเทีย่ว9742205 A 3(2-2-5) อ.ใหม่ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) 26501, อ. (13.30-17.30) 26501การสาํรวจและการวจิยัสาํหรบัการท่องเทีย่9742206 A 3(2-2-5) อ.กรรณิกา 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (0.00-00.00) .NC.สหกจิศึกษา 1 ประเทศไทย9742801 A 3(0-350) อ. ดร.กฤษดา

จ. (08.30-11.30) 26604, จ. (12.30-15.30) 26601การจดัการโครงการการท่องเทีย่ว9743207 A 3(3-0-6) อ.ใหม่ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายนนทวฒัน ์เหมอืนอ่วม )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.กฤษดา ตัง้ชวาล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 3

*

*

12 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

594329019

นายนนทวฒัน์ เหมือนอว่ม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594329020

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวญาณิศา ขรรชยั

โปรแกรมวิชา อตุสาหกรรมการท่องเทีย่วและบรกิารระหวา่งปรปรญิญาตร ี4 ปี

5943-29/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-12.30) 2354, ศ. (13.30-17.30) 26604สมัมนาการท่องเทีย่ว9742205 A 3(2-2-5) อ.ใหม่ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) 26501, อ. (13.30-17.30) 26501การสาํรวจและการวจิยัสาํหรบัการท่องเทีย่9742206 A 3(2-2-5) อ.กรรณิกา 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (0.00-00.00) .NC.สหกจิศึกษา 1 ประเทศไทย9742801 A 3(0-350) อ. ดร.กฤษดา

จ. (08.30-11.30) 26604, จ. (12.30-15.30) 26601การจดัการโครงการการท่องเทีย่ว9743207 A 3(3-0-6) อ.ใหม่ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวญาณิศา ขรรชยั )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.กฤษดา ตัง้ชวาล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 3

*

*

12 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

594329020

นางสาวญาณิศา ขรรชยั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594329021

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรดา ทบักลบี

โปรแกรมวิชา อตุสาหกรรมการท่องเทีย่วและบรกิารระหวา่งปรปรญิญาตร ี4 ปี

5943-29/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-12.30) 2354, ศ. (13.30-17.30) 26604สมัมนาการท่องเทีย่ว9742205 A 3(2-2-5) อ.ใหม่ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) 26501, อ. (13.30-17.30) 26501การสาํรวจและการวจิยัสาํหรบัการท่องเทีย่9742206 A 3(2-2-5) อ.กรรณิกา 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (0.00-00.00) .NC.สหกจิศึกษา 1 ประเทศไทย9742801 A 3(0-350) อ. ดร.กฤษดา

จ. (08.30-11.30) 26604, จ. (12.30-15.30) 26601การจดัการโครงการการท่องเทีย่ว9743207 A 3(3-0-6) อ.ใหม่ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวศิรดา ทบักลบี )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.กฤษดา ตัง้ชวาล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 3

*

*

12 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

594329021

นางสาวศิรดา ทบักลบี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594329022

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายพณพงศ ์ตรชีมุ

โปรแกรมวิชา อตุสาหกรรมการท่องเทีย่วและบรกิารระหวา่งปรปรญิญาตร ี4 ปี

5943-29/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-12.30) 2354, ศ. (13.30-17.30) 26604สมัมนาการท่องเทีย่ว9742205 A 3(2-2-5) อ.ใหม่ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) 26501, อ. (13.30-17.30) 26501การสาํรวจและการวจิยัสาํหรบัการท่องเทีย่9742206 A 3(2-2-5) อ.กรรณิกา 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (0.00-00.00) .NC.สหกจิศึกษา 1 ประเทศไทย9742801 A 3(0-350) อ. ดร.กฤษดา

จ. (08.30-11.30) 26604, จ. (12.30-15.30) 26601การจดัการโครงการการท่องเทีย่ว9743207 A 3(3-0-6) อ.ใหม่ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายพณพงศ ์ตรชีมุ )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.กฤษดา ตัง้ชวาล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 3

*

*

12 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

594329022

นายพณพงศ ์ตรชีมุ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594329023

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมณีรตีน ์วานิชพนัธ์

โปรแกรมวิชา อตุสาหกรรมการท่องเทีย่วและบรกิารระหวา่งปรปรญิญาตร ี4 ปี

5943-29/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-12.30) 2354, ศ. (13.30-17.30) 26604สมัมนาการท่องเทีย่ว9742205 A 3(2-2-5) อ.ใหม่ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) 26501, อ. (13.30-17.30) 26501การสาํรวจและการวจิยัสาํหรบัการท่องเทีย่9742206 A 3(2-2-5) อ.กรรณิกา 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (0.00-00.00) .NC.สหกจิศึกษา 1 ประเทศไทย9742801 A 3(0-350) อ. ดร.กฤษดา

จ. (08.30-11.30) 26604, จ. (12.30-15.30) 26601การจดัการโครงการการท่องเทีย่ว9743207 A 3(3-0-6) อ.ใหม่ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวมณีรตีน ์วานิชพนัธ ์)

 15,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.กฤษดา ตัง้ชวาล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 3

*

*

12 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

594329023

นางสาวมณีรตีน์ วานิชพนัธ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594329024

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกาญจนา จนีะพงษ์

โปรแกรมวิชา อตุสาหกรรมการท่องเทีย่วและบรกิารระหวา่งปรปรญิญาตร ี4 ปี

5943-29/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-12.30) 2354, ศ. (13.30-17.30) 26604สมัมนาการท่องเทีย่ว9742205 A 3(2-2-5) อ.ใหม่ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) 26501, อ. (13.30-17.30) 26501การสาํรวจและการวจิยัสาํหรบัการท่องเทีย่9742206 A 3(2-2-5) อ.กรรณิกา 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (0.00-00.00) .NC.สหกจิศึกษา 1 ประเทศไทย9742801 A 3(0-350) อ. ดร.กฤษดา

จ. (08.30-11.30) 26604, จ. (12.30-15.30) 26601การจดัการโครงการการท่องเทีย่ว9743207 A 3(3-0-6) อ.ใหม่ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกาญจนา จนีะพงษ ์)

 15,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.กฤษดา ตัง้ชวาล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 3

*

*

12 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

594329024

นางสาวกาญจนา จนีะพงษ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594329025

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอารยา หลา้ชมภู

โปรแกรมวิชา อตุสาหกรรมการท่องเทีย่วและบรกิารระหวา่งปรปรญิญาตร ี4 ปี

5943-29/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-12.30) 2354, ศ. (13.30-17.30) 26604สมัมนาการท่องเทีย่ว9742205 A 3(2-2-5) อ.ใหม่ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) 26501, อ. (13.30-17.30) 26501การสาํรวจและการวจิยัสาํหรบัการท่องเทีย่9742206 A 3(2-2-5) อ.กรรณิกา 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (0.00-00.00) .NC.สหกจิศึกษา 1 ประเทศไทย9742801 A 3(0-350) อ. ดร.กฤษดา

จ. (08.30-11.30) 26604, จ. (12.30-15.30) 26601การจดัการโครงการการท่องเทีย่ว9743207 A 3(3-0-6) อ.ใหม่ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอารยา หลา้ชมภ ู)

 15,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.กฤษดา ตัง้ชวาล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 3

*

*

12 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

594329025

นางสาวอารยา หลา้ชมภู

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594329026

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกลัยรตัน ์ปยุประเสรฐิ

โปรแกรมวิชา อตุสาหกรรมการท่องเทีย่วและบรกิารระหวา่งปรปรญิญาตร ี4 ปี

5943-29/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-12.30) 2354, ศ. (13.30-17.30) 26604สมัมนาการท่องเทีย่ว9742205 A 3(2-2-5) อ.ใหม่ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) 26501, อ. (13.30-17.30) 26501การสาํรวจและการวจิยัสาํหรบัการท่องเทีย่9742206 A 3(2-2-5) อ.กรรณิกา 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (0.00-00.00) .NC.สหกจิศึกษา 1 ประเทศไทย9742801 A 3(0-350) อ. ดร.กฤษดา

จ. (08.30-11.30) 26604, จ. (12.30-15.30) 26601การจดัการโครงการการท่องเทีย่ว9743207 A 3(3-0-6) อ.ใหม่ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกลัยรตัน ์ปยุประเสรฐิ )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.กฤษดา ตัง้ชวาล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 3

*

*

12 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

594329026

นางสาวกลัยรตัน์ ปยุประเสรฐิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594329027

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมารสิา เช้ือคอยนาม

โปรแกรมวิชา อตุสาหกรรมการท่องเทีย่วและบรกิารระหวา่งปรปรญิญาตร ี4 ปี

5943-29/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-12.30) 2354, ศ. (13.30-17.30) 26604สมัมนาการท่องเทีย่ว9742205 A 3(2-2-5) อ.ใหม่ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) 26501, อ. (13.30-17.30) 26501การสาํรวจและการวจิยัสาํหรบัการท่องเทีย่9742206 A 3(2-2-5) อ.กรรณิกา 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (0.00-00.00) .NC.สหกจิศึกษา 1 ประเทศไทย9742801 A 3(0-350) อ. ดร.กฤษดา

จ. (08.30-11.30) 26604, จ. (12.30-15.30) 26601การจดัการโครงการการท่องเทีย่ว9743207 A 3(3-0-6) อ.ใหม่ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวมารสิา เชื้อคอยนาม )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.กฤษดา ตัง้ชวาล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 3

*

*

12 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

594329027

นางสาวมารสิา เช้ือคอยนาม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594329028

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวภทัรมน รื่นอารมย์

โปรแกรมวิชา อตุสาหกรรมการท่องเทีย่วและบรกิารระหวา่งปรปรญิญาตร ี4 ปี

5943-29/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-12.30) 2354, ศ. (13.30-17.30) 26604สมัมนาการท่องเทีย่ว9742205 A 3(2-2-5) อ.ใหม่ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) 26501, อ. (13.30-17.30) 26501การสาํรวจและการวจิยัสาํหรบัการท่องเทีย่9742206 A 3(2-2-5) อ.กรรณิกา 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (0.00-00.00) .NC.สหกจิศึกษา 1 ประเทศไทย9742801 A 3(0-350) อ. ดร.กฤษดา

จ. (08.30-11.30) 26604, จ. (12.30-15.30) 26601การจดัการโครงการการท่องเทีย่ว9743207 A 3(3-0-6) อ.ใหม่ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวภทัรมน รื่นอารมย ์)

 15,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.กฤษดา ตัง้ชวาล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 3

*

*

12 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

594329028

นางสาวภทัรมน รื่นอารมย์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594329029

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอดุมลกัษณ์ กลา้หาญ

โปรแกรมวิชา อตุสาหกรรมการท่องเทีย่วและบรกิารระหวา่งปรปรญิญาตร ี4 ปี

5943-29/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-12.30) 2354, ศ. (13.30-17.30) 26604สมัมนาการท่องเทีย่ว9742205 A 3(2-2-5) อ.ใหม่ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) 26501, อ. (13.30-17.30) 26501การสาํรวจและการวจิยัสาํหรบัการท่องเทีย่9742206 A 3(2-2-5) อ.กรรณิกา 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (0.00-00.00) .NC.สหกจิศึกษา 1 ประเทศไทย9742801 A 3(0-350) อ. ดร.กฤษดา

จ. (08.30-11.30) 26604, จ. (12.30-15.30) 26601การจดัการโครงการการท่องเทีย่ว9743207 A 3(3-0-6) อ.ใหม่ 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอดุมลกัษณ ์กลา้หาญ )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.กฤษดา ตัง้ชวาล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 3

*

*

12 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

594329029

นางสาวอดุมลกัษณ์ กลา้หาญ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594375002

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกฤตพร ยอดทอง

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5943-75/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 1853การอ่านองักฤษธุรกจิ1552303 B 3(1-2-6) ผศ. ดร.ภาวนา 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) LC403ภาษาองักฤษธุรกจิ 21552602 C 3(3-0-6) MR.Colin Avard 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 2356วฒันธรรมองักฤษศึกษา1553103 C 3(3-0-6) Mr.William David 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 2367ลกัษณะองคป์ระกอบของการเขยีนขอ้ควา1553305 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.สุทศัน์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) SU-505ความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกบัอตุสาหกรรมการท่1741101 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 435โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 G 3(3-0-6) อ.สุรรีตัน์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 7112เคมแีละภมูปิญัญาไทย4020102 B 3(3-0-6) อ. ดร.บษุราคมั 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกฤตพร ยอดทอง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ตรศิีรนิทร ์เฉลมิกติ ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594375002

นางสาวกฤตพร ยอดทอง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594375004

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจติรานุช โบสถแ์กว้

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5943-75/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) LC403ภาษาองักฤษธุรกจิ 21552602 C 3(3-0-6) MR.Colin Avard 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 2356วฒันธรรมองักฤษศึกษา1553103 C 3(3-0-6) Mr.William David 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 2367ลกัษณะองคป์ระกอบของการเขยีนขอ้ควา1553305 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.สุทศัน์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) SU-505ความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกบัอตุสาหกรรมการท่1741101 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-16.30) 135อาเซยีนศึกษา2500106 C 3(3-0-6) อ.นาถสุดา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 7112เคมแีละภมูปิญัญาไทย4020102 B 3(3-0-6) อ. ดร.บษุราคมั 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวจติรานุช โบสถแ์กว้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ตรศิีรนิทร ์เฉลมิกติ ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

18

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594375004

นางสาวจติรานุช โบสถแ์กว้

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594375005

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจรีณา นอ้ยเมือง

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5943-75/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) LC303การเขยีนอนุเฉท1551304 A 3(3-0-6) MISSEmily Renee 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) LC403ภาษาองักฤษธุรกจิ 21552602 C 3(3-0-6) MR.Colin Avard 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 2356วฒันธรรมองักฤษศึกษา1553103 C 3(3-0-6) Mr.William David 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 2367ลกัษณะองคป์ระกอบของการเขยีนขอ้ควา1553305 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.สุทศัน์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) SU-505ความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกบัอตุสาหกรรมการท่1741101 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 7112เคมแีละภมูปิญัญาไทย4020102 B 3(3-0-6) อ. ดร.บษุราคมั 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวจรีณา นอ้ยเมอืง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ตรศิีรนิทร ์เฉลมิกติ ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

18

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594375005

นางสาวจรีณา นอ้ยเมือง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594375006

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเจนจริา กองแกว้

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5943-75/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) LC403ภาษาองักฤษธุรกจิ 21552602 C 3(3-0-6) MR.Colin Avard 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 2356วฒันธรรมองักฤษศึกษา1553103 C 3(3-0-6) Mr.William David 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 2367ลกัษณะองคป์ระกอบของการเขยีนขอ้ควา1553305 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.สุทศัน์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) SU-505ความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกบัอตุสาหกรรมการท่1741101 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 435โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 G 3(3-0-6) อ.สุรรีตัน์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-12.30) SU-405การขบัขีป่ลอดภยั5590101 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.โชตวิธัน์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวเจนจริา กองแกว้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ตรศิีรนิทร ์เฉลมิกติ ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

15

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594375006

นางสาวเจนจริา กองแกว้

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594375007

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชนกวนนั หงษท์อง

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5943-75/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-11.30) 2351สทัศาสตรภ์าษาองักฤษเพือ่การใช ้1551402 C 3(1-2-6) อ.ศุภมาส 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) LC403ภาษาองักฤษธุรกจิ 21552602 C 3(3-0-6) MR.Colin Avard 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 2356วฒันธรรมองักฤษศึกษา1553103 C 3(3-0-6) Mr.William David 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 2367ลกัษณะองคป์ระกอบของการเขยีนขอ้ควา1553305 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.สุทศัน์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) SU-505ความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกบัอตุสาหกรรมการท่1741101 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-16.30) 135อาเซยีนศึกษา2500106 C 3(3-0-6) อ.นาถสุดา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 7112เคมแีละภมูปิญัญาไทย4020102 B 3(3-0-6) อ. ดร.บษุราคมั 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวชนกวนนั หงษท์อง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ตรศิีรนิทร ์เฉลมิกติ ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594375007

นางสาวชนกวนนั หงษท์อง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594375009

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐธิดา วงษส์วรรค์

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5943-75/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-11.30) 2351สทัศาสตรภ์าษาองักฤษเพือ่การใช ้1551402 C 3(1-2-6) อ.ศุภมาส 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) LC403ภาษาองักฤษธุรกจิ 21552602 C 3(3-0-6) MR.Colin Avard 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 2356วฒันธรรมองักฤษศึกษา1553103 C 3(3-0-6) Mr.William David 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 2367ลกัษณะองคป์ระกอบของการเขยีนขอ้ควา1553305 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.สุทศัน์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) SU-505ความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกบัอตุสาหกรรมการท่1741101 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-16.30) 135อาเซยีนศึกษา2500106 C 3(3-0-6) อ.นาถสุดา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 7112เคมแีละภมูปิญัญาไทย4020102 B 3(3-0-6) อ. ดร.บษุราคมั 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวณฐัธดิา วงษส์วรรค ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ตรศิีรนิทร ์เฉลมิกติ ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594375009

นางสาวณัฐธิดา วงษส์วรรค์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594375010

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธนญัญา นกแกว้

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5943-75/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-11.30) 2351สทัศาสตรภ์าษาองักฤษเพือ่การใช ้1551402 C 3(1-2-6) อ.ศุภมาส 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) LC403ภาษาองักฤษธุรกจิ 21552602 C 3(3-0-6) MR.Colin Avard 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 2356วฒันธรรมองักฤษศึกษา1553103 C 3(3-0-6) Mr.William David 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 2367ลกัษณะองคป์ระกอบของการเขยีนขอ้ควา1553305 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.สุทศัน์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) SU-505ความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกบัอตุสาหกรรมการท่1741101 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-16.30) 135อาเซยีนศึกษา2500106 C 3(3-0-6) อ.นาถสุดา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-12.30) SU-405การขบัขีป่ลอดภยั5590101 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.โชตวิธัน์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวธนญัญา นกแกว้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ตรศิีรนิทร ์เฉลมิกติ ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594375010

นางสาวธนญัญา นกแกว้

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594375013

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนทัธมน ทองมี

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5943-75/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-11.30) 2351สทัศาสตรภ์าษาองักฤษเพือ่การใช ้1551402 C 3(1-2-6) อ.ศุภมาส 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) LC403ภาษาองักฤษธุรกจิ 21552602 C 3(3-0-6) MR.Colin Avard 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 2356วฒันธรรมองักฤษศึกษา1553103 C 3(3-0-6) Mr.William David 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 2367ลกัษณะองคป์ระกอบของการเขยีนขอ้ควา1553305 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.สุทศัน์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) SU-505ความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกบัอตุสาหกรรมการท่1741101 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-16.30) 135อาเซยีนศึกษา2500106 C 3(3-0-6) อ.นาถสุดา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 7112เคมแีละภมูปิญัญาไทย4020102 B 3(3-0-6) อ. ดร.บษุราคมั 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวนทัธมน ทองม ี)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ตรศิีรนิทร ์เฉลมิกติ ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594375013

นางสาวนทัธมน ทองมี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594375014

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนิภาภรณ์ พชิิตเกรกิพล

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5943-75/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) LC403ภาษาองักฤษธุรกจิ 21552602 C 3(3-0-6) MR.Colin Avard 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 2356วฒันธรรมองักฤษศึกษา1553103 C 3(3-0-6) Mr.William David 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 2367ลกัษณะองคป์ระกอบของการเขยีนขอ้ควา1553305 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.สุทศัน์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) SU-505ความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกบัอตุสาหกรรมการท่1741101 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 7112เคมแีละภมูปิญัญาไทย4020102 B 3(3-0-6) อ. ดร.บษุราคมั 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวนิภาภรณ ์พชิติเกรกิพล )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ตรศิีรนิทร ์เฉลมิกติ ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

15

*

*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594375014

นางสาวนิภาภรณ์ พชิิตเกรกิพล

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594375015

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนิรชา บวัสด

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5943-75/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-11.30) 2351สทัศาสตรภ์าษาองักฤษเพือ่การใช ้1551402 C 3(1-2-6) อ.ศุภมาส 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) LC403ภาษาองักฤษธุรกจิ 21552602 C 3(3-0-6) MR.Colin Avard 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 2356วฒันธรรมองักฤษศึกษา1553103 C 3(3-0-6) Mr.William David 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 2367ลกัษณะองคป์ระกอบของการเขยีนขอ้ควา1553305 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.สุทศัน์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) SU-505ความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกบัอตุสาหกรรมการท่1741101 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-16.30) 135อาเซยีนศึกษา2500106 C 3(3-0-6) อ.นาถสุดา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 7112เคมแีละภมูปิญัญาไทย4020102 B 3(3-0-6) อ. ดร.บษุราคมั 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวนิรชา บวัสด )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ตรศิีรนิทร ์เฉลมิกติ ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594375015

นางสาวนิรชา บวัสด

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594375016

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนุชนภา โพธฺใ์คล

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5943-75/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) LC403ภาษาองักฤษธุรกจิ 21552602 C 3(3-0-6) MR.Colin Avard 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 2356วฒันธรรมองักฤษศึกษา1553103 C 3(3-0-6) Mr.William David 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 2367ลกัษณะองคป์ระกอบของการเขยีนขอ้ควา1553305 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.สุทศัน์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) SU-505ความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกบัอตุสาหกรรมการท่1741101 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-16.30) 135อาเซยีนศึกษา2500106 C 3(3-0-6) อ.นาถสุดา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 7112เคมแีละภมูปิญัญาไทย4020102 B 3(3-0-6) อ. ดร.บษุราคมั 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวนุชนภา โพธฺใ์คล )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ตรศิีรนิทร ์เฉลมิกติ ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

18

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594375016

นางสาวนุชนภา โพธฺใ์คล

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594375019

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปทัมวรรณ สสีขุ

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5943-75/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-11.30) 2351สทัศาสตรภ์าษาองักฤษเพือ่การใช ้1551402 C 3(1-2-6) อ.ศุภมาส 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) LC403ภาษาองักฤษธุรกจิ 21552602 C 3(3-0-6) MR.Colin Avard 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 2356วฒันธรรมองักฤษศึกษา1553103 C 3(3-0-6) Mr.William David 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 2367ลกัษณะองคป์ระกอบของการเขยีนขอ้ควา1553305 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.สุทศัน์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) SU-505ความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกบัอตุสาหกรรมการท่1741101 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-16.30) 135อาเซยีนศึกษา2500106 C 3(3-0-6) อ.นาถสุดา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 7112เคมแีละภมูปิญัญาไทย4020102 B 3(3-0-6) อ. ดร.บษุราคมั 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวปทัมวรรณ สสุีข )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ตรศิีรนิทร ์เฉลมิกติ ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594375019

นางสาวปทัมวรรณ สสีขุ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594375020

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปารชิาต ิแสงกระจา่ง

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5943-75/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-11.30) 2351สทัศาสตรภ์าษาองักฤษเพือ่การใช ้1551402 C 3(1-2-6) อ.ศุภมาส 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) LC403ภาษาองักฤษธุรกจิ 21552602 C 3(3-0-6) MR.Colin Avard 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 2356วฒันธรรมองักฤษศึกษา1553103 C 3(3-0-6) Mr.William David 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 2367ลกัษณะองคป์ระกอบของการเขยีนขอ้ควา1553305 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.สุทศัน์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) SU-505ความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกบัอตุสาหกรรมการท่1741101 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-16.30) 135อาเซยีนศึกษา2500106 C 3(3-0-6) อ.นาถสุดา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 7112เคมแีละภมูปิญัญาไทย4020102 B 3(3-0-6) อ. ดร.บษุราคมั 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวปารชิาต ิแสงกระจ่าง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ตรศิีรนิทร ์เฉลมิกติ ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594375020

นางสาวปารชิาต ิแสงกระจา่ง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594375022

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวฟ้า เครอืสดีา

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5943-75/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) LC403ภาษาองักฤษธุรกจิ 21552602 C 3(3-0-6) MR.Colin Avard 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 2356วฒันธรรมองักฤษศึกษา1553103 C 3(3-0-6) Mr.William David 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 2367ลกัษณะองคป์ระกอบของการเขยีนขอ้ควา1553305 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.สุทศัน์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) SU-505ความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกบัอตุสาหกรรมการท่1741101 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 7112เคมแีละภมูปิญัญาไทย4020102 B 3(3-0-6) อ. ดร.บษุราคมั 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวฟ้า เครอืสดีา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ตรศิีรนิทร ์เฉลมิกติ ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

15

*

*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594375022

นางสาวฟ้า เครอืสดีา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594375023

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวภคัจริา แจง้เรอืง

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5943-75/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 1853การอ่านองักฤษธุรกจิ1552303 B 3(1-2-6) ผศ. ดร.ภาวนา 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) LC403ภาษาองักฤษธุรกจิ 21552602 C 3(3-0-6) MR.Colin Avard 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 2356วฒันธรรมองักฤษศึกษา1553103 C 3(3-0-6) Mr.William David 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 2367ลกัษณะองคป์ระกอบของการเขยีนขอ้ควา1553305 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.สุทศัน์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) SU-505ความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกบัอตุสาหกรรมการท่1741101 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 435โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 G 3(3-0-6) อ.สุรรีตัน์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-12.30) SU-405การขบัขีป่ลอดภยั5590101 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.โชตวิธัน์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวภคัจริา แจง้เรอืง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ตรศิีรนิทร ์เฉลมิกติ ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594375023

นางสาวภคัจริา แจง้เรอืง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594375024

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรตันกร รุง่แจง้

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5943-75/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-11.30) 2351สทัศาสตรภ์าษาองักฤษเพือ่การใช ้1551402 C 3(1-2-6) อ.ศุภมาส 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) LC403ภาษาองักฤษธุรกจิ 21552602 C 3(3-0-6) MR.Colin Avard 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 2356วฒันธรรมองักฤษศึกษา1553103 C 3(3-0-6) Mr.William David 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 2367ลกัษณะองคป์ระกอบของการเขยีนขอ้ควา1553305 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.สุทศัน์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) SU-505ความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกบัอตุสาหกรรมการท่1741101 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-16.30) 135อาเซยีนศึกษา2500106 C 3(3-0-6) อ.นาถสุดา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 7112เคมแีละภมูปิญัญาไทย4020102 B 3(3-0-6) อ. ดร.บษุราคมั 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวรตันกร รุ่งแจง้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ตรศิีรนิทร ์เฉลมิกติ ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594375024

นางสาวรตันกร รุ่งแจง้

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594375025

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรุง้ทวิา รอดแกว้

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5943-75/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-11.30) 2351สทัศาสตรภ์าษาองักฤษเพือ่การใช ้1551402 C 3(1-2-6) อ.ศุภมาส 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) LC403ภาษาองักฤษธุรกจิ 21552602 C 3(3-0-6) MR.Colin Avard 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 2356วฒันธรรมองักฤษศึกษา1553103 C 3(3-0-6) Mr.William David 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 2367ลกัษณะองคป์ระกอบของการเขยีนขอ้ควา1553305 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.สุทศัน์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) SU-505ความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกบัอตุสาหกรรมการท่1741101 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-16.30) 135อาเซยีนศึกษา2500106 C 3(3-0-6) อ.นาถสุดา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 7112เคมแีละภมูปิญัญาไทย4020102 B 3(3-0-6) อ. ดร.บษุราคมั 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวรุง้ทวิา รอดแกว้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ตรศิีรนิทร ์เฉลมิกติ ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594375025

นางสาวรุง้ทวิา รอดแกว้

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594375026

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสรารตัน ์บวงสรวง

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5943-75/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-11.30) 2351สทัศาสตรภ์าษาองักฤษเพือ่การใช ้1551402 C 3(1-2-6) อ.ศุภมาส 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) LC403ภาษาองักฤษธุรกจิ 21552602 C 3(3-0-6) MR.Colin Avard 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 2356วฒันธรรมองักฤษศึกษา1553103 C 3(3-0-6) Mr.William David 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 2367ลกัษณะองคป์ระกอบของการเขยีนขอ้ควา1553305 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.สุทศัน์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) SU-505ความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกบัอตุสาหกรรมการท่1741101 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 7112เคมแีละภมูปิญัญาไทย4020102 B 3(3-0-6) อ. ดร.บษุราคมั 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสรารตัน ์บวงสรวง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ตรศิีรนิทร ์เฉลมิกติ ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

15

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594375026

นางสาวสรารตัน์ บวงสรวง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594375028

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสรินิยา สงิสี

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5943-75/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-11.30) 2351สทัศาสตรภ์าษาองักฤษเพือ่การใช ้1551402 C 3(1-2-6) อ.ศุภมาส 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) LC403ภาษาองักฤษธุรกจิ 21552602 C 3(3-0-6) MR.Colin Avard 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 2356วฒันธรรมองักฤษศึกษา1553103 C 3(3-0-6) Mr.William David 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 2367ลกัษณะองคป์ระกอบของการเขยีนขอ้ควา1553305 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.สุทศัน์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) SU-505ความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกบัอตุสาหกรรมการท่1741101 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-16.30) 135อาเซยีนศึกษา2500106 C 3(3-0-6) อ.นาถสุดา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 7112เคมแีละภมูปิญัญาไทย4020102 B 3(3-0-6) อ. ดร.บษุราคมั 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสรินิยา สงิส ี)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ตรศิีรนิทร ์เฉลมิกติ ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594375028

นางสาวสรินิยา สงิสี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594375029

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสริพิร พทุธราช

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5943-75/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-11.30) 2351สทัศาสตรภ์าษาองักฤษเพือ่การใช ้1551402 C 3(1-2-6) อ.ศุภมาส 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) LC403ภาษาองักฤษธุรกจิ 21552602 C 3(3-0-6) MR.Colin Avard 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 2356วฒันธรรมองักฤษศึกษา1553103 C 3(3-0-6) Mr.William David 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 2367ลกัษณะองคป์ระกอบของการเขยีนขอ้ควา1553305 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.สุทศัน์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) SU-505ความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกบัอตุสาหกรรมการท่1741101 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-16.30) 135อาเซยีนศึกษา2500106 C 3(3-0-6) อ.นาถสุดา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 7112เคมแีละภมูปิญัญาไทย4020102 B 3(3-0-6) อ. ดร.บษุราคมั 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสริพิร พทุธราช )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ตรศิีรนิทร ์เฉลมิกติ ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594375029

นางสาวสริพิร พทุธราช

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594375030

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสทุธิดา ใจแกว้

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5943-75/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) LC401การฟงัและพดู 21551202 A 3(3-0-6) MISSEmily Renee 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 2351สทัศาสตรภ์าษาองักฤษเพือ่การใช ้1551402 C 3(1-2-6) อ.ศุภมาส 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) LC403ภาษาองักฤษธุรกจิ 21552602 C 3(3-0-6) MR.Colin Avard 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 2356วฒันธรรมองักฤษศึกษา1553103 C 3(3-0-6) Mr.William David 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 2367ลกัษณะองคป์ระกอบของการเขยีนขอ้ควา1553305 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.สุทศัน์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) SU-505ความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกบัอตุสาหกรรมการท่1741101 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 7112เคมแีละภมูปิญัญาไทย4020102 B 3(3-0-6) อ. ดร.บษุราคมั 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุทธดิา ใจแกว้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ตรศิีรนิทร ์เฉลมิกติ ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594375030

นางสาวสทุธิดา ใจแกว้

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594375031

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสธุิตา แกว้ปราณี

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5943-75/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-11.30) 2351สทัศาสตรภ์าษาองักฤษเพือ่การใช ้1551402 C 3(1-2-6) อ.ศุภมาส 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) LC403ภาษาองักฤษธุรกจิ 21552602 C 3(3-0-6) MR.Colin Avard 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 2356วฒันธรรมองักฤษศึกษา1553103 C 3(3-0-6) Mr.William David 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 2367ลกัษณะองคป์ระกอบของการเขยีนขอ้ควา1553305 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.สุทศัน์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) SU-505ความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกบัอตุสาหกรรมการท่1741101 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-16.30) 135อาเซยีนศึกษา2500106 C 3(3-0-6) อ.นาถสุดา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 7112เคมแีละภมูปิญัญาไทย4020102 B 3(3-0-6) อ. ดร.บษุราคมั 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุธติา แกว้ปราณี )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ตรศิีรนิทร ์เฉลมิกติ ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594375031

นางสาวสธุิตา แกว้ปราณี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594375032

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวหสัยา สนิพรอ้ม

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5943-75/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) LC303การเขยีนอนุเฉท1551304 A 3(3-0-6) MISSEmily Renee 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 2351สทัศาสตรภ์าษาองักฤษเพือ่การใช ้1551402 C 3(1-2-6) อ.ศุภมาส 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) LC403ภาษาองักฤษธุรกจิ 21552602 C 3(3-0-6) MR.Colin Avard 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 2356วฒันธรรมองักฤษศึกษา1553103 C 3(3-0-6) Mr.William David 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 2367ลกัษณะองคป์ระกอบของการเขยีนขอ้ควา1553305 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.สุทศัน์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) SU-505ความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกบัอตุสาหกรรมการท่1741101 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 7112เคมแีละภมูปิญัญาไทย4020102 B 3(3-0-6) อ. ดร.บษุราคมั 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวหสัยา สนิพรอ้ม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ตรศิีรนิทร ์เฉลมิกติ ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594375032

นางสาวหสัยา สนิพรอ้ม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594375034

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอนญัลกัษณ์ นุรกัษท์วพีร

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5943-75/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-11.30) 2351สทัศาสตรภ์าษาองักฤษเพือ่การใช ้1551402 C 3(1-2-6) อ.ศุภมาส 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) LC403ภาษาองักฤษธุรกจิ 21552602 C 3(3-0-6) MR.Colin Avard 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 2356วฒันธรรมองักฤษศึกษา1553103 C 3(3-0-6) Mr.William David 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 2367ลกัษณะองคป์ระกอบของการเขยีนขอ้ควา1553305 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.สุทศัน์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) SU-505ความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกบัอตุสาหกรรมการท่1741101 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 435โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 G 3(3-0-6) อ.สุรรีตัน์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-12.30) SU-405การขบัขีป่ลอดภยั5590101 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.โชตวิธัน์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอนญัลกัษณ ์นุรกัษท์วพีร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ตรศิีรนิทร ์เฉลมิกติ ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594375034

นางสาวอนญัลกัษณ์ นุรกัษท์วีพร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594375035

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรอมุา ทองเหงา้

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5943-75/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-11.30) 2351สทัศาสตรภ์าษาองักฤษเพือ่การใช ้1551402 C 3(1-2-6) อ.ศุภมาส 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) LC403ภาษาองักฤษธุรกจิ 21552602 C 3(3-0-6) MR.Colin Avard 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 2356วฒันธรรมองักฤษศึกษา1553103 C 3(3-0-6) Mr.William David 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 2367ลกัษณะองคป์ระกอบของการเขยีนขอ้ควา1553305 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.สุทศัน์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) SU-505ความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกบัอตุสาหกรรมการท่1741101 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-16.30) 135อาเซยีนศึกษา2500106 C 3(3-0-6) อ.นาถสุดา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 7112เคมแีละภมูปิญัญาไทย4020102 B 3(3-0-6) อ. ดร.บษุราคมั 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอรอมุา ทองเหงา้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ตรศิีรนิทร ์เฉลมิกติ ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594375035

นางสาวอรอมุา ทองเหงา้

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594375036

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอารรีตัน ์แกน่จนัทร ์

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5943-75/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-11.30) 2351สทัศาสตรภ์าษาองักฤษเพือ่การใช ้1551402 C 3(1-2-6) อ.ศุภมาส 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) LC403ภาษาองักฤษธุรกจิ 21552602 C 3(3-0-6) MR.Colin Avard 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 2356วฒันธรรมองักฤษศึกษา1553103 C 3(3-0-6) Mr.William David 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 2367ลกัษณะองคป์ระกอบของการเขยีนขอ้ควา1553305 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.สุทศัน์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) SU-505ความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกบัอตุสาหกรรมการท่1741101 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-16.30) 135อาเซยีนศึกษา2500106 C 3(3-0-6) อ.นาถสุดา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 7112เคมแีละภมูปิญัญาไทย4020102 B 3(3-0-6) อ. ดร.บษุราคมั 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอารรีตัน ์แก่นจนัทร ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ตรศิีรนิทร ์เฉลมิกติ ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594375036

นางสาวอารรีตัน์ แกน่จนัทร ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594375039

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายฐาปนพงศ ์พระมาลยั

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5943-75/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) LC403ภาษาองักฤษธุรกจิ 21552602 C 3(3-0-6) MR.Colin Avard 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 2356วฒันธรรมองักฤษศึกษา1553103 C 3(3-0-6) Mr.William David 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 2367ลกัษณะองคป์ระกอบของการเขยีนขอ้ควา1553305 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.สุทศัน์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) SU-505ความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกบัอตุสาหกรรมการท่1741101 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 7112เคมแีละภมูปิญัญาไทย4020102 B 3(3-0-6) อ. ดร.บษุราคมั 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) SU-505การขบัขีป่ลอดภยั5590101 C 3(2-2-5) อ.ปวณี 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายฐาปนพงศ ์พระมาลยั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ตรศิีรนิทร ์เฉลมิกติ ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

15

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594375039

นายฐาปนพงศ ์พระมาลยั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594375040

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัลทวฒัน ์กจิพนัธ์

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5943-75/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-11.30) 2351สทัศาสตรภ์าษาองักฤษเพือ่การใช ้1551402 C 3(1-2-6) อ.ศุภมาส 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) LC403ภาษาองักฤษธุรกจิ 21552602 C 3(3-0-6) MR.Colin Avard 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 2356วฒันธรรมองักฤษศึกษา1553103 C 3(3-0-6) Mr.William David 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 2367ลกัษณะองคป์ระกอบของการเขยีนขอ้ควา1553305 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.สุทศัน์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) SU-505ความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกบัอตุสาหกรรมการท่1741101 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-16.30) 135อาเซยีนศึกษา2500106 C 3(3-0-6) อ.นาถสุดา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 7112เคมแีละภมูปิญัญาไทย4020102 B 3(3-0-6) อ. ดร.บษุราคมั 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายณลัทวฒัน ์กจิพนัธ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ตรศิีรนิทร ์เฉลมิกติ ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594375040

นายณัลทวฒัน์ กจิพนัธ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594375042

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายนฤนาท จนัทรอ์ํา่

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5943-75/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) LC403ภาษาองักฤษธุรกจิ 21552602 C 3(3-0-6) MR.Colin Avard 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 2356วฒันธรรมองักฤษศึกษา1553103 C 3(3-0-6) Mr.William David 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 2367ลกัษณะองคป์ระกอบของการเขยีนขอ้ควา1553305 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.สุทศัน์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) SU-505ความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกบัอตุสาหกรรมการท่1741101 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 7112เคมแีละภมูปิญัญาไทย4020102 B 3(3-0-6) อ. ดร.บษุราคมั 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายนฤนาท จนัทรอ์ ํา่ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ตรศิีรนิทร ์เฉลมิกติ ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

15

*

*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594375042

นายนฤนาท จนัทรอ์ํา่

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594375043

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายนทัธพงศ ์สาลี

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5943-75/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) LC401การฟงัและพดู 21551202 A 3(3-0-6) MISSEmily Renee 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 2351สทัศาสตรภ์าษาองักฤษเพือ่การใช ้1551402 C 3(1-2-6) อ.ศุภมาส 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) LC403ภาษาองักฤษธุรกจิ 21552602 C 3(3-0-6) MR.Colin Avard 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 2356วฒันธรรมองักฤษศึกษา1553103 C 3(3-0-6) Mr.William David 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 2367ลกัษณะองคป์ระกอบของการเขยีนขอ้ควา1553305 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.สุทศัน์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) SU-505ความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกบัอตุสาหกรรมการท่1741101 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 7112เคมแีละภมูปิญัญาไทย4020102 B 3(3-0-6) อ. ดร.บษุราคมั 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายนทัธพงศ ์สาล ี)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ตรศิีรนิทร ์เฉลมิกติ ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594375043

นายนทัธพงศ ์สาลี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594375044

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายนิตนิยั เสยีงไพเราะ

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5943-75/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) LC403ภาษาองักฤษธุรกจิ 21552602 C 3(3-0-6) MR.Colin Avard 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 2356วฒันธรรมองักฤษศึกษา1553103 C 3(3-0-6) Mr.William David 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 2367ลกัษณะองคป์ระกอบของการเขยีนขอ้ควา1553305 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.สุทศัน์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) SU-505ความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกบัอตุสาหกรรมการท่1741101 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-16.30) 135อาเซยีนศึกษา2500106 C 3(3-0-6) อ.นาถสุดา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 7112เคมแีละภมูปิญัญาไทย4020102 B 3(3-0-6) อ. ดร.บษุราคมั 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายนิตนิยั เสยีงไพเราะ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ตรศิีรนิทร ์เฉลมิกติ ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

18

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594375044

นายนิตนิยั เสยีงไพเราะ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594375045

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายพชิญตุม ์พงษส์ม

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5943-75/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) LC403ภาษาองักฤษธุรกจิ 21552602 C 3(3-0-6) MR.Colin Avard 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 2356วฒันธรรมองักฤษศึกษา1553103 C 3(3-0-6) Mr.William David 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 2367ลกัษณะองคป์ระกอบของการเขยีนขอ้ควา1553305 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.สุทศัน์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) SU-505ความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกบัอตุสาหกรรมการท่1741101 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-16.30) 135อาเซยีนศึกษา2500106 C 3(3-0-6) อ.นาถสุดา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 7112เคมแีละภมูปิญัญาไทย4020102 B 3(3-0-6) อ. ดร.บษุราคมั 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายพชิญุตม ์พงษส์ม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ตรศิีรนิทร ์เฉลมิกติ ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

18

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594375045

นายพชิญตุม ์พงษส์ม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594375046

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายพรีณัฐ บญุคอย

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5943-75/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-11.30) 2351สทัศาสตรภ์าษาองักฤษเพือ่การใช ้1551402 C 3(1-2-6) อ.ศุภมาส 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) LC403ภาษาองักฤษธุรกจิ 21552602 C 3(3-0-6) MR.Colin Avard 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 2356วฒันธรรมองักฤษศึกษา1553103 C 3(3-0-6) Mr.William David 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 2367ลกัษณะองคป์ระกอบของการเขยีนขอ้ควา1553305 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.สุทศัน์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) SU-505ความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกบัอตุสาหกรรมการท่1741101 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-16.30) 135อาเซยีนศึกษา2500106 C 3(3-0-6) อ.นาถสุดา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 7112เคมแีละภมูปิญัญาไทย4020102 B 3(3-0-6) อ. ดร.บษุราคมั 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายพรีณฐั บญุคอย )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ตรศิีรนิทร ์เฉลมิกติ ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594375046

นายพรีณัฐ บญุคอย

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594375047

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายภมูรนิทร ์คงแคลว้

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5943-75/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-11.30) 2351สทัศาสตรภ์าษาองักฤษเพือ่การใช ้1551402 C 3(1-2-6) อ.ศุภมาส 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) LC403ภาษาองักฤษธุรกจิ 21552602 C 3(3-0-6) MR.Colin Avard 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 2356วฒันธรรมองักฤษศึกษา1553103 C 3(3-0-6) Mr.William David 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 2367ลกัษณะองคป์ระกอบของการเขยีนขอ้ควา1553305 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.สุทศัน์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) SU-505ความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกบัอตุสาหกรรมการท่1741101 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-16.30) 135อาเซยีนศึกษา2500106 C 3(3-0-6) อ.นาถสุดา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 7112เคมแีละภมูปิญัญาไทย4020102 B 3(3-0-6) อ. ดร.บษุราคมั 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายภมูรนิทร ์คงแคลว้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ตรศิีรนิทร ์เฉลมิกติ ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594375047

นายภมูรนิทร ์คงแคลว้

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594375053

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธนกร จนัทรเ์ป่ียม

โปรแกรมวิชา ภาษาองักฤษธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5943-75/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-11.30) 2351สทัศาสตรภ์าษาองักฤษเพือ่การใช ้1551402 C 3(1-2-6) อ.ศุภมาส 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) LC403ภาษาองักฤษธุรกจิ 21552602 C 3(3-0-6) MR.Colin Avard 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 2356วฒันธรรมองักฤษศึกษา1553103 C 3(3-0-6) Mr.William David 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 2367ลกัษณะองคป์ระกอบของการเขยีนขอ้ควา1553305 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.สุทศัน์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) SU-505ความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกบัอตุสาหกรรมการท่1741101 A 3(3-0-6) อ.ยุพนิ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-16.30) 135อาเซยีนศึกษา2500106 C 3(3-0-6) อ.นาถสุดา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 7112เคมแีละภมูปิญัญาไทย4020102 B 3(3-0-6) อ. ดร.บษุราคมั 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวธนกร จนัทรเ์ป่ียม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ตรศิีรนิทร ์เฉลมิกติ ิ)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594375053

นางสาวธนกร จนัทรเ์ป่ียม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594418101

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกนกพร แบบบาง

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-18/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 E 3(3-0-6) นายกฤษณ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 B 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 1842การภาษอีากรธุรกจิ3522502 A 3(3-0-6) อ.สมนึก 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1845หลกัการตลาด3541101 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัประภา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1852การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณทางธุรกจิ3563301 E 3(3-0-6) อ. ดร.สนธยา 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 1852การจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ3622101 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชยนนัท์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกนกพร แบบบาง )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร.ภาวนา องักนินัทน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

18

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594418101

นางสาวกนกพร แบบบาง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594418102

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกติตพิร สขุสาํราญ

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-18/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 E 3(3-0-6) นายกฤษณ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 B 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 1842การภาษอีากรธุรกจิ3522502 A 3(3-0-6) อ.สมนึก 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1852การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณทางธุรกจิ3563301 E 3(3-0-6) อ. ดร.สนธยา 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 1852การจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ3622101 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชยนนัท์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-16.30) 434วทิยาศาสตรก์บัชวีติ4010702 D 3(3-0-6) อ. ดร.สุดารตัน์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกติตพิร สุขสาํราญ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร.ภาวนา องักนินัทน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

18

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594418102

นางสาวกติตพิร สขุสาํราญ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594418103

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวคณิตราภรณ์ อว่มพว่ง

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-18/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 E 3(3-0-6) นายกฤษณ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 B 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 1842การภาษอีากรธุรกจิ3522502 A 3(3-0-6) อ.สมนึก 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1852การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณทางธุรกจิ3563301 E 3(3-0-6) อ. ดร.สนธยา 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1855การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ไพโรจน์ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 1852การจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ3622101 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชยนนัท์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-12.30) คหกรรม-1อาหารนานาชาตเิบื้องตน้4090101 E 3(2-2-5) อ.ธนิดา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวคณิตราภรณ ์อ่วมพว่ง )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร.ภาวนา องักนินัทน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594418103

นางสาวคณิตราภรณ์ อว่มพว่ง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594418107

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณิชมน นาคราช

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-18/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 E 3(3-0-6) นายกฤษณ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1842การภาษอีากรธุรกจิ3522502 A 3(3-0-6) อ.สมนึก 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1831ภาวะผูน้าํการเปลีย่นแปลง3563101 A 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1852การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณทางธุรกจิ3563301 E 3(3-0-6) อ. ดร.สนธยา 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1861การเตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพีและ3564801 B 2(0-3-3) อ.ธดิารตัน์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-12.30) 1855วธิวีจิยัทางธุรกจิ3564902 D 3(2-2-5) ผศ. ดร.ไพโรจน์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1864ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 C 3(3-0-6) ผศ.วชัรยี ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวณิชมน นาคราช )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร.ภาวนา องักนินัทน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5

15

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594418107

นางสาวณิชมน นาคราช

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594418108

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวทพิยว์รรณ นุย้เมือง

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-18/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 E 3(3-0-6) นายกฤษณ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 B 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 1842การภาษอีากรธุรกจิ3522502 A 3(3-0-6) อ.สมนึก 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1845หลกัการตลาด3541101 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัประภา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1852การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณทางธุรกจิ3563301 E 3(3-0-6) อ. ดร.สนธยา 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 1852การจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ3622101 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชยนนัท์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวทพิยว์รรณ นุย้เมอืง )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร.ภาวนา องักนินัทน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

18

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594418108

นางสาวทพิยว์รรณ นุย้เมือง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594418110

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนาราภทัร รุง่เรอืง

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-18/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 E 3(3-0-6) นายกฤษณ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 B 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 1842การภาษอีากรธุรกจิ3522502 A 3(3-0-6) อ.สมนึก 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1845หลกัการตลาด3541101 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัประภา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1852การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณทางธุรกจิ3563301 E 3(3-0-6) อ. ดร.สนธยา 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 1852การจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ3622101 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชยนนัท์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวนาราภทัร รุ่งเรอืง )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร.ภาวนา องักนินัทน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

18

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594418110

นางสาวนาราภทัร รุ่งเรอืง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594418111

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปณัฐดา ป่ินแกว้

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-18/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 E 3(3-0-6) นายกฤษณ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 B 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 1842การภาษอีากรธุรกจิ3522502 A 3(3-0-6) อ.สมนึก 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1845หลกัการตลาด3541101 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัประภา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1852การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณทางธุรกจิ3563301 E 3(3-0-6) อ. ดร.สนธยา 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 1852การจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ3622101 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชยนนัท์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-12.30) คหกรรม-1อาหารนานาชาตเิบื้องตน้4090101 E 3(2-2-5) อ.ธนิดา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวปณฐัดา ป่ินแกว้ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร.ภาวนา องักนินัทน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594418111

นางสาวปณัฐดา ป่ินแกว้

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594418113

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพรพมิล อว่มเมือง

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-18/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 E 3(3-0-6) นายกฤษณ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 B 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 1842การภาษอีากรธุรกจิ3522502 A 3(3-0-6) อ.สมนึก 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1845หลกัการตลาด3541101 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัประภา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1852การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณทางธุรกจิ3563301 E 3(3-0-6) อ. ดร.สนธยา 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 1852การจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ3622101 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชยนนัท์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวพรพมิล อ่วมเมอืง )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร.ภาวนา องักนินัทน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

18

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594418113

นางสาวพรพมิล อว่มเมือง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594418114

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพธุิตา เด่นดวงชู

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-18/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 E 3(3-0-6) นายกฤษณ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1831ภาษาองักฤษธุรกจิ 13502102 B 3(1-2-6) อ.ณฐัอร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 B 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 1842การภาษอีากรธุรกจิ3522502 A 3(3-0-6) อ.สมนึก 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1845หลกัการตลาด3541101 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัประภา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1852การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณทางธุรกจิ3563301 E 3(3-0-6) อ. ดร.สนธยา 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 1852การจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ3622101 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชยนนัท์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวพธุติา เด่นดวงชู )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร.ภาวนา องักนินัทน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594418114

นางสาวพธุิตา เด่นดวงชู

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594418115

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวไพลนิ เพญ็ศรี

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-18/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 E 3(3-0-6) นายกฤษณ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 B 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 1842การภาษอีากรธุรกจิ3522502 A 3(3-0-6) อ.สมนึก 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1852การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณทางธุรกจิ3563301 E 3(3-0-6) อ. ดร.สนธยา 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 1852การจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ3622101 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชยนนัท์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-16.30) 434วทิยาศาสตรก์บัชวีติ4010702 D 3(3-0-6) อ. ดร.สุดารตัน์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวไพลนิ เพญ็ศร ี)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร.ภาวนา องักนินัทน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

18

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594418115

นางสาวไพลนิ เพญ็ศรี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594418117

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรตันต์ะวนั สอนบญุ

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-18/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 E 3(3-0-6) นายกฤษณ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 B 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 1842การภาษอีากรธุรกจิ3522502 A 3(3-0-6) อ.สมนึก 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1845หลกัการตลาด3541101 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัประภา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1852การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณทางธุรกจิ3563301 E 3(3-0-6) อ. ดร.สนธยา 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 1852การจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ3622101 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชยนนัท์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-16.30) 434วทิยาศาสตรก์บัชวีติ4010702 D 3(3-0-6) อ. ดร.สุดารตัน์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวรตันต์ะวนั สอนบญุ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร.ภาวนา องักนินัทน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

21

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594418117

นางสาวรตัน์ตะวนั สอนบญุ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594418118

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวลดัดานี เนียมจนัทร ์

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-18/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 E 3(3-0-6) นายกฤษณ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1831ภาษาองักฤษธุรกจิ 13502102 B 3(1-2-6) อ.ณฐัอร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 B 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 1842การภาษอีากรธุรกจิ3522502 A 3(3-0-6) อ.สมนึก 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1852การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณทางธุรกจิ3563301 E 3(3-0-6) อ. ดร.สนธยา 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1864ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ3602121 C 3(3-0-6) ผศ.วชัรยี ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1852การจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ3622101 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชยนนัท์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวลดัดานี เนียมจนัทร ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร.ภาวนา องักนินัทน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594418118

นางสาวลดัดานี เนียมจนัทร ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594418119

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววรรณอร ตรรีตันปรชีา

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-18/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 E 3(3-0-6) นายกฤษณ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1831ภาษาองักฤษธุรกจิ 13502102 B 3(1-2-6) อ.ณฐัอร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 B 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 1842การภาษอีากรธุรกจิ3522502 A 3(3-0-6) อ.สมนึก 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1845หลกัการตลาด3541101 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัประภา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1852การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณทางธุรกจิ3563301 E 3(3-0-6) อ. ดร.สนธยา 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 1852การจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ3622101 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชยนนัท์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาววรรณอร ตรรีตันปรชีา )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร.ภาวนา องักนินัทน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594418119

นางสาววรรณอร ตรรีตันปรชีา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594418120

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววภิาว ีแสงขํา

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-18/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 E 3(3-0-6) นายกฤษณ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 B 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 1842การภาษอีากรธุรกจิ3522502 A 3(3-0-6) อ.สมนึก 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1852การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณทางธุรกจิ3563301 E 3(3-0-6) อ. ดร.สนธยา 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1835เศรษฐศาสตรท์ ัว่ไป3592103 D 3(3-0-6) อ.พงศล์ดัดา 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 1852การจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ3622101 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชยนนัท์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาววภิาว ีแสงขาํ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร.ภาวนา องักนินัทน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

18

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594418120

นางสาววิภาวี แสงขํา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594418121

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววรีวรรณ นิลหริ่ง

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-18/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 E 3(3-0-6) นายกฤษณ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 B 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 1842การภาษอีากรธุรกจิ3522502 A 3(3-0-6) อ.สมนึก 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1845หลกัการตลาด3541101 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัประภา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1852การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณทางธุรกจิ3563301 E 3(3-0-6) อ. ดร.สนธยา 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 1852การจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ3622101 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชยนนัท์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาววรีวรรณ นิลหริ่ง )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร.ภาวนา องักนินัทน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

18

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594418121

นางสาววีรวรรณ นิลหริ่ง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594418123

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสนีิรตัน ์อาํพนัทอง

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-18/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 E 3(3-0-6) นายกฤษณ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 B 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 1842การภาษอีากรธุรกจิ3522502 A 3(3-0-6) อ.สมนึก 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1852การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณทางธุรกจิ3563301 E 3(3-0-6) อ. ดร.สนธยา 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 1852การจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ3622101 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชยนนัท์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสนีิรตัน ์อาํพนัทอง )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร.ภาวนา องักนินัทน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

15

*

*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594418123

นางสาวสนีิรตัน์ อาํพนัทอง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594418124

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสดุารตัน ์สระแกว้

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-18/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 E 3(3-0-6) นายกฤษณ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 B 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 1842การภาษอีากรธุรกจิ3522502 A 3(3-0-6) อ.สมนึก 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1852การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณทางธุรกจิ3563301 E 3(3-0-6) อ. ดร.สนธยา 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 1852การจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ3622101 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชยนนัท์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-16.30) 434วทิยาศาสตรก์บัชวีติ4010702 D 3(3-0-6) อ. ดร.สุดารตัน์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุดารตัน ์สระแกว้ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร.ภาวนา องักนินัทน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

18

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594418124

นางสาวสดุารตัน์ สระแกว้

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594418125

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสภุาพร สดุพมิศรี

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-18/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 E 3(3-0-6) นายกฤษณ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1831ภาษาองักฤษธุรกจิ 13502102 B 3(1-2-6) อ.ณฐัอร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 B 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 1842การภาษอีากรธุรกจิ3522502 A 3(3-0-6) อ.สมนึก 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1852การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณทางธุรกจิ3563301 E 3(3-0-6) อ. ดร.สนธยา 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 1852การจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ3622101 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชยนนัท์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-12.30) คหกรรม-1อาหารนานาชาตเิบื้องตน้4090101 E 3(2-2-5) อ.ธนิดา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุภาพร สุดพมิศร ี)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร.ภาวนา องักนินัทน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594418125

นางสาวสภุาพร สดุพมิศรี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594418126

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเสาวนีย ์พว่งกลิ่น

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-18/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 E 3(3-0-6) นายกฤษณ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1831ภาษาองักฤษธุรกจิ 13502102 B 3(1-2-6) อ.ณฐัอร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 B 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 1842การภาษอีากรธุรกจิ3522502 A 3(3-0-6) อ.สมนึก 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1845หลกัการตลาด3541101 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัประภา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1852การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณทางธุรกจิ3563301 E 3(3-0-6) อ. ดร.สนธยา 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 1852การจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ3622101 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชยนนัท์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวเสาวนีย ์พว่งกลิน่ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร.ภาวนา องักนินัทน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594418126

นางสาวเสาวนีย ์พว่งกลิ่น

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594418127

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอทติยา แซ่ตนั

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-18/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 E 3(3-0-6) นายกฤษณ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 B 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 1842การภาษอีากรธุรกจิ3522502 A 3(3-0-6) อ.สมนึก 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1845หลกัการตลาด3541101 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัประภา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1852การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณทางธุรกจิ3563301 E 3(3-0-6) อ. ดร.สนธยา 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 1852การจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ3622101 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชยนนัท์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอทติยา แซ่ตนั )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร.ภาวนา องักนินัทน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

18

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594418127

นางสาวอทติยา แซ่ตนั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594418128

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอภสัรา เมืองงาม

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-18/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 E 3(3-0-6) นายกฤษณ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1831ภาษาองักฤษธุรกจิ 13502102 B 3(1-2-6) อ.ณฐัอร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 B 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 1842การภาษอีากรธุรกจิ3522502 A 3(3-0-6) อ.สมนึก 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1845หลกัการตลาด3541101 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัประภา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1852การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณทางธุรกจิ3563301 E 3(3-0-6) อ. ดร.สนธยา 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 1852การจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ3622101 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชยนนัท์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอภสัรา เมอืงงาม )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร.ภาวนา องักนินัทน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594418128

นางสาวอภสัรา เมืองงาม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594418130

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอาภาศิร ิประทปี

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-18/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (12.30-15.30) 1835ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 C 3(2-1-6) อ.ณฐัอร 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 135กฎหมายธุรกจิ2562301 G 3(3-0-6) อ.อรรถพล 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1831ภาวะผูน้าํการเปลีย่นแปลง3563101 A 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1852การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณทางธุรกจิ3563301 E 3(3-0-6) อ. ดร.สนธยา 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1855การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ไพโรจน์ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1861การเตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพีและ3564801 B 2(0-3-3) อ.ธดิารตัน์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-12.30) 1855วธิวีจิยัทางธุรกจิ3564902 D 3(2-2-5) ผศ. ดร.ไพโรจน์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอาภาศิร ิประทปี )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร.ภาวนา องักนินัทน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8

12

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594418130

นางสาวอาภาศิร ิประทปี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594418133

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายฉตัรชยั นิลสวสัด์ิ

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-18/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 E 3(3-0-6) นายกฤษณ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 B 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 1842การภาษอีากรธุรกจิ3522502 A 3(3-0-6) อ.สมนึก 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1852การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณทางธุรกจิ3563301 E 3(3-0-6) อ. ดร.สนธยา 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 1852การจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ3622101 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชยนนัท์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-16.30) 434วทิยาศาสตรก์บัชวีติ4010702 D 3(3-0-6) อ. ดร.สุดารตัน์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายฉตัรชยั นิลสวสัดิ์ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร.ภาวนา องักนินัทน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

18

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594418133

นายฉตัรชยั นิลสวสัด์ิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594418136

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายนสันาวนิ หา้รกัษ์

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-18/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 E 3(3-0-6) นายกฤษณ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 B 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 1842การภาษอีากรธุรกจิ3522502 A 3(3-0-6) อ.สมนึก 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1852การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณทางธุรกจิ3563301 E 3(3-0-6) อ. ดร.สนธยา 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1835เศรษฐศาสตรท์ ัว่ไป3592103 D 3(3-0-6) อ.พงศล์ดัดา 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 1852การจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ3622101 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชยนนัท์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายนสันาวนิ หา้รกัษ ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร.ภาวนา องักนินัทน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

18

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594418136

นายนสันาวิน หา้รกัษ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594418140

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายสทิธิกร ศรอีาํพรรณ

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-18/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 E 3(3-0-6) นายกฤษณ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 B 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 1842การภาษอีากรธุรกจิ3522502 A 3(3-0-6) อ.สมนึก 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1852การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณทางธุรกจิ3563301 E 3(3-0-6) อ. ดร.สนธยา 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 1852การจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ3622101 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชยนนัท์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-16.30) 434วทิยาศาสตรก์บัชวีติ4010702 D 3(3-0-6) อ. ดร.สุดารตัน์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายสทิธกิร ศรอีาํพรรณ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร.ภาวนา องักนินัทน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

18

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594418140

นายสทิธิกร ศรอีาํพรรณ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594418142

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายอนุวฒัน ์โสหทา

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-18/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 E 3(3-0-6) นายกฤษณ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 B 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 1842การภาษอีากรธุรกจิ3522502 A 3(3-0-6) อ.สมนึก 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1852การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณทางธุรกจิ3563301 E 3(3-0-6) อ. ดร.สนธยา 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 1852การจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ3622101 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชยนนัท์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-16.30) 434วทิยาศาสตรก์บัชวีติ4010702 D 3(3-0-6) อ. ดร.สุดารตัน์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายอนุวฒัน ์โสหทา )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร.ภาวนา องักนินัทน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

18

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594418142

นายอนุวฒัน์ โสหทา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594418143

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายเขตตะวนั วฒันา

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-18/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 E 3(3-0-6) นายกฤษณ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1831ภาษาองักฤษธุรกจิ 13502102 B 3(1-2-6) อ.ณฐัอร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 B 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 1842การภาษอีากรธุรกจิ3522502 A 3(3-0-6) อ.สมนึก 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1845หลกัการตลาด3541101 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัประภา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1852การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณทางธุรกจิ3563301 E 3(3-0-6) อ. ดร.สนธยา 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 1852การจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ3622101 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชยนนัท์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายเขตตะวนั วฒันา )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร.ภาวนา องักนินัทน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594418143

นายเขตตะวนั วฒันา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594418146

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศรวณะ ชินะจติพนัธุ ์

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-18/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 E 3(3-0-6) นายกฤษณ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 B 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 1842การภาษอีากรธุรกจิ3522502 A 3(3-0-6) อ.สมนึก 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1852การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณทางธุรกจิ3563301 E 3(3-0-6) อ. ดร.สนธยา 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1855การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ไพโรจน์ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 1852การจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ3622101 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชยนนัท์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวศรวณะ ชนิะจติพนัธุ ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร.ภาวนา องักนินัทน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

18

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594418146

นางสาวศรวณะ ชินะจติพนัธุ ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594418147

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวภทัรน่ีา นําแสงจรรยาสขุ

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-18/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 E 3(3-0-6) นายกฤษณ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 B 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 1842การภาษอีากรธุรกจิ3522502 A 3(3-0-6) อ.สมนึก 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1845หลกัการตลาด3541101 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัประภา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1852การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณทางธุรกจิ3563301 E 3(3-0-6) อ. ดร.สนธยา 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 1852การจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ3622101 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชยนนัท์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-16.30) 434วทิยาศาสตรก์บัชวีติ4010702 D 3(3-0-6) อ. ดร.สุดารตัน์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวภทัรน่ีา นาํแสงจรรยาสุข )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร.ภาวนา องักนินัทน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

21

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594418147

นางสาวภทัรน่ีา นําแสงจรรยาสขุ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594418148

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสชุาดา เทศเดช

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-18/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 E 3(3-0-6) นายกฤษณ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 B 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 1842การภาษอีากรธุรกจิ3522502 A 3(3-0-6) อ.สมนึก 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1852การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณทางธุรกจิ3563301 E 3(3-0-6) อ. ดร.สนธยา 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 1852การจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ3622101 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชยนนัท์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-12.30) คหกรรม-1อาหารนานาชาตเิบื้องตน้4090101 E 3(2-2-5) อ.ธนิดา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุชาดา เทศเดช )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร.ภาวนา องักนินัทน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

15

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594418148

นางสาวสชุาดา เทศเดช

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594418149

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจลิมิกา หอมเสมอ

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-18/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 E 3(3-0-6) นายกฤษณ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 B 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 1842การภาษอีากรธุรกจิ3522502 A 3(3-0-6) อ.สมนึก 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1845หลกัการตลาด3541101 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัประภา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1852การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณทางธุรกจิ3563301 E 3(3-0-6) อ. ดร.สนธยา 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 1852การจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ3622101 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชยนนัท์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-16.30) 434วทิยาศาสตรก์บัชวีติ4010702 D 3(3-0-6) อ. ดร.สุดารตัน์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวจลิมกิา หอมเสมอ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร.ภาวนา องักนินัทน ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

21

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594418149

นางสาวจลิมิกา หอมเสมอ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594418202

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเกจ็มณี ฟกัโต

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-18/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (12.30-15.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 F 3(3-0-6) นายกฤษณ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1831ภาษาองักฤษธุรกจิ 13502102 C 3(1-2-6) อ.ณฐัอร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 C 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1845การภาษอีากรธุรกจิ3522502 B 3(3-0-6) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1845หลกัการตลาด3541101 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัประภา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1836การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณทางธุรกจิ3563301 F 3(3-0-6) อ. ดร.สนธยา 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1835การจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ3622101 B 3(3-0-6) อ.ณฐัอร 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวเก็จมณี ฟกัโต )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พรรณทพิย ์ทองแยม้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594418202

นางสาวเกจ็มณี ฟักโต

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594418206

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐวรรณ แกว้มงคล

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-18/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (12.30-15.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 F 3(3-0-6) นายกฤษณ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1831ภาษาองักฤษธุรกจิ 13502102 C 3(1-2-6) อ.ณฐัอร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 C 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1845การภาษอีากรธุรกจิ3522502 B 3(3-0-6) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1845หลกัการตลาด3541101 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัประภา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1836การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณทางธุรกจิ3563301 F 3(3-0-6) อ. ดร.สนธยา 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1835การจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ3622101 B 3(3-0-6) อ.ณฐัอร 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวณฐัวรรณ แกว้มงคล )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พรรณทพิย ์ทองแยม้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594418206

นางสาวณัฐวรรณ แกว้มงคล

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594418207

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณิชา ตงุคษัฐาน

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-18/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (12.30-15.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 F 3(3-0-6) นายกฤษณ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1831ภาษาองักฤษธุรกจิ 13502102 C 3(1-2-6) อ.ณฐัอร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 C 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1845การภาษอีากรธุรกจิ3522502 B 3(3-0-6) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1845หลกัการตลาด3541101 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัประภา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1836การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณทางธุรกจิ3563301 F 3(3-0-6) อ. ดร.สนธยา 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1835การจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ3622101 B 3(3-0-6) อ.ณฐัอร 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวณิชา ตงุคษัฐาน )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พรรณทพิย ์ทองแยม้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594418207

นางสาวณิชา ตงุคษัฐาน

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594418209

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนฐัณิชา บ่อนอ้ย

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-18/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (12.30-15.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 F 3(3-0-6) นายกฤษณ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1831ภาษาองักฤษธุรกจิ 13502102 C 3(1-2-6) อ.ณฐัอร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 C 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1845การภาษอีากรธุรกจิ3522502 B 3(3-0-6) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1845หลกัการตลาด3541101 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัประภา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1836การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณทางธุรกจิ3563301 F 3(3-0-6) อ. ดร.สนธยา 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1835การจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ3622101 B 3(3-0-6) อ.ณฐัอร 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวนฐัณิชา บอ่นอ้ย )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พรรณทพิย ์ทองแยม้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594418209

นางสาวนฐัณิชา บ่อนอ้ย

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594418213

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพวงแข กงัวล

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-18/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (12.30-15.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 F 3(3-0-6) นายกฤษณ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1831ภาษาองักฤษธุรกจิ 13502102 C 3(1-2-6) อ.ณฐัอร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 C 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1845การภาษอีากรธุรกจิ3522502 B 3(3-0-6) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1845หลกัการตลาด3541101 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัประภา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1836การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณทางธุรกจิ3563301 F 3(3-0-6) อ. ดร.สนธยา 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1835การจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ3622101 B 3(3-0-6) อ.ณฐัอร 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวพวงแข กงัวล )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พรรณทพิย ์ทองแยม้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594418213

นางสาวพวงแข กงัวล

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594418214

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเพญ็นภา เรอืงหยอย

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-18/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (12.30-15.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 F 3(3-0-6) นายกฤษณ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1831ภาษาองักฤษธุรกจิ 13502102 C 3(1-2-6) อ.ณฐัอร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 C 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1845การภาษอีากรธุรกจิ3522502 B 3(3-0-6) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1845หลกัการตลาด3541101 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัประภา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1836การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณทางธุรกจิ3563301 F 3(3-0-6) อ. ดร.สนธยา 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1835การจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ3622101 B 3(3-0-6) อ.ณฐัอร 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวเพญ็นภา เรอืงหยอย )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พรรณทพิย ์ทองแยม้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594418214

นางสาวเพญ็นภา เรอืงหยอย

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594418217

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเรวดี บญุพมทอง

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-18/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (12.30-15.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 F 3(3-0-6) นายกฤษณ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1831ภาษาองักฤษธุรกจิ 13502102 C 3(1-2-6) อ.ณฐัอร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 C 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1845การภาษอีากรธุรกจิ3522502 B 3(3-0-6) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1845หลกัการตลาด3541101 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัประภา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1836การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณทางธุรกจิ3563301 F 3(3-0-6) อ. ดร.สนธยา 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1835การจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ3622101 B 3(3-0-6) อ.ณฐัอร 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวเรวด ีบญุพมทอง )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พรรณทพิย ์ทองแยม้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594418217

นางสาวเรวดี บญุพมทอง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594418218

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววรรณกานต ์สงัเฉย

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-18/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (12.30-15.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 F 3(3-0-6) นายกฤษณ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1831ภาษาองักฤษธุรกจิ 13502102 C 3(1-2-6) อ.ณฐัอร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 C 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1845การภาษอีากรธุรกจิ3522502 B 3(3-0-6) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1845หลกัการตลาด3541101 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัประภา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1836การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณทางธุรกจิ3563301 F 3(3-0-6) อ. ดร.สนธยา 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1835การจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ3622101 B 3(3-0-6) อ.ณฐัอร 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาววรรณกานต ์สงัเฉย )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พรรณทพิย ์ทองแยม้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594418218

นางสาววรรณกานต ์สงัเฉย

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594418222

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศภุาพชิญ ์แสงเพช็ร

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-18/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (12.30-15.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 F 3(3-0-6) นายกฤษณ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1831ภาษาองักฤษธุรกจิ 13502102 C 3(1-2-6) อ.ณฐัอร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 C 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1845การภาษอีากรธุรกจิ3522502 B 3(3-0-6) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1845หลกัการตลาด3541101 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัประภา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1836การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณทางธุรกจิ3563301 F 3(3-0-6) อ. ดร.สนธยา 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1835การจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ3622101 B 3(3-0-6) อ.ณฐัอร 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวศุภาพชิญ ์แสงเพช็ร )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พรรณทพิย ์ทองแยม้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594418222

นางสาวศภุาพชิญ ์แสงเพช็ร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594418223

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสริหิทยั วงศว์สิทุธิ์วฒันา

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-18/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (12.30-15.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 F 3(3-0-6) นายกฤษณ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1831ภาษาองักฤษธุรกจิ 13502102 C 3(1-2-6) อ.ณฐัอร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 C 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1845การภาษอีากรธุรกจิ3522502 B 3(3-0-6) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1845หลกัการตลาด3541101 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัประภา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1836การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณทางธุรกจิ3563301 F 3(3-0-6) อ. ดร.สนธยา 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1835การจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ3622101 B 3(3-0-6) อ.ณฐัอร 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสริหิทยั วงศว์สุิทธิ์วฒันา )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พรรณทพิย ์ทองแยม้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594418223

นางสาวสริหิทยั วงศว์ิสทุธิ์วฒันา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594418225

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสภุาวดี ทวนินัท์

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-18/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (12.30-15.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 F 3(3-0-6) นายกฤษณ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1831ภาษาองักฤษธุรกจิ 13502102 C 3(1-2-6) อ.ณฐัอร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 C 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1845การภาษอีากรธุรกจิ3522502 B 3(3-0-6) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1845หลกัการตลาด3541101 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัประภา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1836การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณทางธุรกจิ3563301 F 3(3-0-6) อ. ดร.สนธยา 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1835การจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ3622101 B 3(3-0-6) อ.ณฐัอร 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุภาวด ีทวนินัท ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พรรณทพิย ์ทองแยม้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594418225

นางสาวสภุาวดี ทวินนัท์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594418226

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเสาวรตัน ์ชนปรชีา

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-18/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 135กฎหมายธุรกจิ2562301 G 3(3-0-6) อ.อรรถพล 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1821ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 C 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1831ภาวะผูน้าํการเปลีย่นแปลง3563101 B 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1844การบรหิารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 D 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 1855การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ไพโรจน์ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1851วธิวีจิยัทางธุรกจิ3564902 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.ไพโรจน์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 436สถติธุิรกจิ4112105 D 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวเสาวรตัน ์ชนปรชีา )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พรรณทพิย ์ทองแยม้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594418226

นางสาวเสาวรตัน์ ชนปรชีา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594418227

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอนนัตชา เรอืงศิลป์

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-18/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (12.30-15.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 F 3(3-0-6) นายกฤษณ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1831ภาษาองักฤษธุรกจิ 13502102 C 3(1-2-6) อ.ณฐัอร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 C 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1845การภาษอีากรธุรกจิ3522502 B 3(3-0-6) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1845หลกัการตลาด3541101 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัประภา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1836การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณทางธุรกจิ3563301 F 3(3-0-6) อ. ดร.สนธยา 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1835การจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ3622101 B 3(3-0-6) อ.ณฐัอร 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอนนัตชา เรอืงศิลป์ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พรรณทพิย ์ทองแยม้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594418227

นางสาวอนนัตชา เรอืงศิลป์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594418229

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอาภาพร วนัสว่าง

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-18/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (12.30-15.30) 1835ภาษาองักฤษทางธุรกจิระหวา่งประเทศ1554609 C 3(2-1-6) อ.ณฐัอร 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 135กฎหมายธุรกจิ2562301 G 3(3-0-6) อ.อรรถพล 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1831ภาวะผูน้าํการเปลีย่นแปลง3563101 A 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1855การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ไพโรจน์ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1861การเตรยีมฝึกประสบการณว์ชิาชพีและ3564801 B 2(0-3-3) อ.ธดิารตัน์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-12.30) 1855วธิวีจิยัทางธุรกจิ3564902 D 3(2-2-5) ผศ. ดร.ไพโรจน์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอาภาพร วนัสวา่ง )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พรรณทพิย ์ทองแยม้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 8

 9

*

*

17 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594418229

นางสาวอาภาพร วนัสว่าง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594418232

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายจตพุร หอมภู่

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-18/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (12.30-15.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 F 3(3-0-6) นายกฤษณ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1831ภาษาองักฤษธุรกจิ 13502102 C 3(1-2-6) อ.ณฐัอร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 C 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1845การภาษอีากรธุรกจิ3522502 B 3(3-0-6) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1845หลกัการตลาด3541101 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัประภา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1836การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณทางธุรกจิ3563301 F 3(3-0-6) อ. ดร.สนธยา 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1835การจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ3622101 B 3(3-0-6) อ.ณฐัอร 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายจตพุร หอมภู่ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พรรณทพิย ์ทองแยม้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594418232

นายจตพุร หอมภู่

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594418233

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายเฉลมิพร ใจตรง

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-18/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (12.30-15.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 F 3(3-0-6) นายกฤษณ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1831ภาษาองักฤษธุรกจิ 13502102 C 3(1-2-6) อ.ณฐัอร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 C 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1845การภาษอีากรธุรกจิ3522502 B 3(3-0-6) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1845หลกัการตลาด3541101 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัประภา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1836การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณทางธุรกจิ3563301 F 3(3-0-6) อ. ดร.สนธยา 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1835การจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ3622101 B 3(3-0-6) อ.ณฐัอร 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายเฉลมิพร ใจตรง )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พรรณทพิย ์ทองแยม้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594418233

นายเฉลมิพร ใจตรง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594418234

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายฐติกิานต ์อยู่คง

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-18/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (12.30-15.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 F 3(3-0-6) นายกฤษณ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1831ภาษาองักฤษธุรกจิ 13502102 C 3(1-2-6) อ.ณฐัอร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 C 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1845การภาษอีากรธุรกจิ3522502 B 3(3-0-6) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1845หลกัการตลาด3541101 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัประภา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1836การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณทางธุรกจิ3563301 F 3(3-0-6) อ. ดร.สนธยา 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1835การจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ3622101 B 3(3-0-6) อ.ณฐัอร 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายฐติกิานต ์อยู่คง )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พรรณทพิย ์ทองแยม้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594418234

นายฐติกิานต ์อยู่คง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594418236

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายปณชยั สระสาํราญ

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-18/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (12.30-15.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 F 3(3-0-6) นายกฤษณ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1831ภาษาองักฤษธุรกจิ 13502102 C 3(1-2-6) อ.ณฐัอร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 C 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1845การภาษอีากรธุรกจิ3522502 B 3(3-0-6) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1845หลกัการตลาด3541101 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัประภา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1836การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณทางธุรกจิ3563301 F 3(3-0-6) อ. ดร.สนธยา 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1835การจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ3622101 B 3(3-0-6) อ.ณฐัอร 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายปณชยั สระสาํราญ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พรรณทพิย ์ทองแยม้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594418236

นายปณชยั สระสาํราญ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594418237

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายพรีชา จนัทรแ์กว้

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-18/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (12.30-15.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 F 3(3-0-6) นายกฤษณ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1831ภาษาองักฤษธุรกจิ 13502102 C 3(1-2-6) อ.ณฐัอร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 C 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1845การภาษอีากรธุรกจิ3522502 B 3(3-0-6) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1845หลกัการตลาด3541101 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัประภา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1836การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณทางธุรกจิ3563301 F 3(3-0-6) อ. ดร.สนธยา 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1835การจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ3622101 B 3(3-0-6) อ.ณฐัอร 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายพรีชา จนัทรแ์กว้ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พรรณทพิย ์ทองแยม้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594418237

นายพรีชา จนัทรแ์กว้

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594418238

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายมนตช์ยั เสมเถื่อน

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-18/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (12.30-15.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 F 3(3-0-6) นายกฤษณ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1831ภาษาองักฤษธุรกจิ 13502102 C 3(1-2-6) อ.ณฐัอร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 C 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1845การภาษอีากรธุรกจิ3522502 B 3(3-0-6) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1845หลกัการตลาด3541101 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัประภา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1836การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณทางธุรกจิ3563301 F 3(3-0-6) อ. ดร.สนธยา 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1835การจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ3622101 B 3(3-0-6) อ.ณฐัอร 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายมนตช์ยั เสมเถือ่น )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พรรณทพิย ์ทองแยม้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594418238

นายมนตช์ยั เสมเถื่อน

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594418239

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายวรรกัษ ์พูลพทิกัษ์

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-18/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (12.30-15.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 F 3(3-0-6) นายกฤษณ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1831ภาษาองักฤษธุรกจิ 13502102 C 3(1-2-6) อ.ณฐัอร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 C 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1845การภาษอีากรธุรกจิ3522502 B 3(3-0-6) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1845หลกัการตลาด3541101 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัประภา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1836การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณทางธุรกจิ3563301 F 3(3-0-6) อ. ดร.สนธยา 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1835การจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ3622101 B 3(3-0-6) อ.ณฐัอร 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายวรรกัษ ์พลูพทิกัษ ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พรรณทพิย ์ทองแยม้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594418239

นายวรรกัษ ์พูลพทิกัษ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594418241

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายอนาวนิ ธรรมรตันว์ฒันา

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-18/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (12.30-15.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 F 3(3-0-6) นายกฤษณ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1831ภาษาองักฤษธุรกจิ 13502102 C 3(1-2-6) อ.ณฐัอร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 C 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1845การภาษอีากรธุรกจิ3522502 B 3(3-0-6) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1845หลกัการตลาด3541101 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัประภา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1836การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณทางธุรกจิ3563301 F 3(3-0-6) อ. ดร.สนธยา 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1835การจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ3622101 B 3(3-0-6) อ.ณฐัอร 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายอนาวนิ ธรรมรตันว์ฒันา )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พรรณทพิย ์ทองแยม้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594418241

นายอนาวิน ธรรมรตัน์วฒันา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594418242

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายอลงกรณ์ เพชรนิล

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-18/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (12.30-15.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 F 3(3-0-6) นายกฤษณ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1831ภาษาองักฤษธุรกจิ 13502102 C 3(1-2-6) อ.ณฐัอร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 C 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1845การภาษอีากรธุรกจิ3522502 B 3(3-0-6) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1845หลกัการตลาด3541101 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัประภา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1836การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณทางธุรกจิ3563301 F 3(3-0-6) อ. ดร.สนธยา 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1835การจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ3622101 B 3(3-0-6) อ.ณฐัอร 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายอลงกรณ ์เพชรนิล )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พรรณทพิย ์ทองแยม้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594418242

นายอลงกรณ์ เพชรนิล

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594418243

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายธีรธ์วชั วธาวนิชกลุ

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-18/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (12.30-15.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 F 3(3-0-6) นายกฤษณ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1831ภาษาองักฤษธุรกจิ 13502102 C 3(1-2-6) อ.ณฐัอร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 C 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1845การภาษอีากรธุรกจิ3522502 B 3(3-0-6) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1845หลกัการตลาด3541101 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัประภา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1836การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณทางธุรกจิ3563301 F 3(3-0-6) อ. ดร.สนธยา 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1835การจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ3622101 B 3(3-0-6) อ.ณฐัอร 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายธรีธ์วชั วธาวนิชกลุ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พรรณทพิย ์ทองแยม้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594418243

นายธีรธ์วชั วธาวนิชกลุ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594418246

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจรทิธาภา เครื่องทพิย ์

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-18/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (12.30-15.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 F 3(3-0-6) นายกฤษณ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1831ภาษาองักฤษธุรกจิ 13502102 C 3(1-2-6) อ.ณฐัอร 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 C 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1845การภาษอีากรธุรกจิ3522502 B 3(3-0-6) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1845หลกัการตลาด3541101 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัประภา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1836การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณทางธุรกจิ3563301 F 3(3-0-6) อ. ดร.สนธยา 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1835การจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ3622101 B 3(3-0-6) อ.ณฐัอร 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวจรทิธาภา เครื่องทพิย ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พรรณทพิย ์ทองแยม้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594418246

นางสาวจรทิธาภา เครื่องทพิย์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594418247

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวทพิยม์ล อนิทรวสิยั

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-18/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 135กฎหมายธุรกจิ2562301 G 3(3-0-6) อ.อรรถพล 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1821ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 C 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1831ภาวะผูน้าํการเปลีย่นแปลง3563101 B 3(3-0-6) อ. ดร.รกัเกยีรติ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1844การบรหิารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 D 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 1855การจดัการเชงิกลยุทธ์3564201 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.ไพโรจน์ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-16.30) 1851วธิวีจิยัทางธุรกจิ3564902 E 3(2-2-5) ผศ. ดร.ไพโรจน์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 436สถติธุิรกจิ4112105 D 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวทพิยม์ล อนิทรวสิยั )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.พรรณทพิย ์ทองแยม้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594418247

นางสาวทพิยม์ล อนิทรวิสยั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594418302

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวขวญัฤทยั บวัคลี่

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-18/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 135กฎหมายธุรกจิ2562301 G 3(3-0-6) อ.อรรถพล 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1836ภาษาองักฤษธุรกจิ 13502102 D 3(1-2-6) อ. ดร.ชยนนัท์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 D 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1842การภาษอีากรธุรกจิ3522502 C 3(3-0-6) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1851หลกัการตลาด3541101 C 3(3-0-6) อ.จรรยาพร 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1835การจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ3622101 C 3(3-0-6) อ.ณฐัอร 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-17.30) คหกรรม-1อาหารนานาชาตเิบื้องตน้4090101 B 3(2-2-5) อ. ดร.พรอรยิา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวขวญัฤทยั บวัคลี ่)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ชยนนัท ์จงเจรญิชยัสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594418302

นางสาวขวญัฤทยั บวัคลี่

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594418306

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณิชกานต ์เนืองนอง

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-18/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 135กฎหมายธุรกจิ2562301 G 3(3-0-6) อ.อรรถพล 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1836ภาษาองักฤษธุรกจิ 13502102 D 3(1-2-6) อ. ดร.ชยนนัท์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 D 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1842การภาษอีากรธุรกจิ3522502 C 3(3-0-6) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1851หลกัการตลาด3541101 C 3(3-0-6) อ.จรรยาพร 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 1835เศรษฐศาสตรท์ ัว่ไป3592103 D 3(3-0-6) อ.พงศล์ดัดา 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1835การจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ3622101 C 3(3-0-6) อ.ณฐัอร 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวณิชกานต ์เนืองนอง )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ชยนนัท ์จงเจรญิชยัสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594418306

นางสาวณิชกานต ์เนืองนอง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594418307

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวตรรีตัน ์ฤกษง์าม

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-18/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 135กฎหมายธุรกจิ2562301 G 3(3-0-6) อ.อรรถพล 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1836ภาษาองักฤษธุรกจิ 13502102 D 3(1-2-6) อ. ดร.ชยนนัท์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 D 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1842การภาษอีากรธุรกจิ3522502 C 3(3-0-6) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1851หลกัการตลาด3541101 C 3(3-0-6) อ.จรรยาพร 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1835การจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ3622101 C 3(3-0-6) อ.ณฐัอร 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-17.30) คหกรรม-1อาหารนานาชาตเิบื้องตน้4090101 B 3(2-2-5) อ. ดร.พรอรยิา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวตรรีตัน ์ฤกษง์าม )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ชยนนัท ์จงเจรญิชยัสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594418307

นางสาวตรรีตัน์ ฤกษง์าม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594418309

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนนัทดิา โพธิ์สูง

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-18/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 135กฎหมายธุรกจิ2562301 G 3(3-0-6) อ.อรรถพล 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1836ภาษาองักฤษธุรกจิ 13502102 D 3(1-2-6) อ. ดร.ชยนนัท์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 D 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1842การภาษอีากรธุรกจิ3522502 C 3(3-0-6) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1851หลกัการตลาด3541101 C 3(3-0-6) อ.จรรยาพร 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1835การจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ3622101 C 3(3-0-6) อ.ณฐัอร 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวนนัทดิา โพธิ์สูง )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ชยนนัท ์จงเจรญิชยัสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

15

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594418309

นางสาวนนัทดิา โพธิ์สูง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594418310

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปฐมาวดี อุน่เป็นนิจ

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-18/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 135กฎหมายธุรกจิ2562301 G 3(3-0-6) อ.อรรถพล 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1836ภาษาองักฤษธุรกจิ 13502102 D 3(1-2-6) อ. ดร.ชยนนัท์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 D 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1842การภาษอีากรธุรกจิ3522502 C 3(3-0-6) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1851หลกัการตลาด3541101 C 3(3-0-6) อ.จรรยาพร 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1835การจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ3622101 C 3(3-0-6) อ.ณฐัอร 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-17.30) คหกรรม-1อาหารนานาชาตเิบื้องตน้4090101 B 3(2-2-5) อ. ดร.พรอรยิา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวปฐมาวด ีอุ่นเป็นนิจ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ชยนนัท ์จงเจรญิชยัสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594418310

นางสาวปฐมาวดี อุน่เป็นนิจ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594418311

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปรยีานนัท ์สทิธิโชคธรรม

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-18/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 135กฎหมายธุรกจิ2562301 G 3(3-0-6) อ.อรรถพล 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1836ภาษาองักฤษธุรกจิ 13502102 D 3(1-2-6) อ. ดร.ชยนนัท์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 D 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1842การภาษอีากรธุรกจิ3522502 C 3(3-0-6) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1851หลกัการตลาด3541101 C 3(3-0-6) อ.จรรยาพร 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1835การจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ3622101 C 3(3-0-6) อ.ณฐัอร 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-17.30) คหกรรม-1อาหารนานาชาตเิบื้องตน้4090101 B 3(2-2-5) อ. ดร.พรอรยิา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวปรยีานนัท ์สทิธโิชคธรรม )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ชยนนัท ์จงเจรญิชยัสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594418311

นางสาวปรยีานนัท ์สทิธิโชคธรรม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594418312

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพรชิตา อทุยัธรรม

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-18/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 135กฎหมายธุรกจิ2562301 G 3(3-0-6) อ.อรรถพล 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1836ภาษาองักฤษธุรกจิ 13502102 D 3(1-2-6) อ. ดร.ชยนนัท์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 D 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1842การภาษอีากรธุรกจิ3522502 C 3(3-0-6) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1851หลกัการตลาด3541101 C 3(3-0-6) อ.จรรยาพร 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1835การจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ3622101 C 3(3-0-6) อ.ณฐัอร 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-17.30) คหกรรม-1อาหารนานาชาตเิบื้องตน้4090101 B 3(2-2-5) อ. ดร.พรอรยิา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวพรชติา อทุยัธรรม )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ชยนนัท ์จงเจรญิชยัสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594418312

นางสาวพรชิตา อทุยัธรรม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594418313

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพชัราพร ทวสีขุ

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-18/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 135กฎหมายธุรกจิ2562301 G 3(3-0-6) อ.อรรถพล 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1836ภาษาองักฤษธุรกจิ 13502102 D 3(1-2-6) อ. ดร.ชยนนัท์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 D 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1842การภาษอีากรธุรกจิ3522502 C 3(3-0-6) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1851หลกัการตลาด3541101 C 3(3-0-6) อ.จรรยาพร 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1835การจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ3622101 C 3(3-0-6) อ.ณฐัอร 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวพชัราพร ทวสุีข )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ชยนนัท ์จงเจรญิชยัสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

15

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594418313

นางสาวพชัราพร ทวีสขุ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594418314

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวแพรพลอย แสงทวี

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-18/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 135กฎหมายธุรกจิ2562301 G 3(3-0-6) อ.อรรถพล 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1836ภาษาองักฤษธุรกจิ 13502102 D 3(1-2-6) อ. ดร.ชยนนัท์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 D 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1842การภาษอีากรธุรกจิ3522502 C 3(3-0-6) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1851หลกัการตลาด3541101 C 3(3-0-6) อ.จรรยาพร 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1835การจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ3622101 C 3(3-0-6) อ.ณฐัอร 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-17.30) คหกรรม-1อาหารนานาชาตเิบื้องตน้4090101 B 3(2-2-5) อ. ดร.พรอรยิา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวแพรพลอย แสงทว ี)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ชยนนัท ์จงเจรญิชยัสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594418314

นางสาวแพรพลอย แสงทวี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594418316

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรตันาภรณ์ คะเชนทร

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-18/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 135กฎหมายธุรกจิ2562301 G 3(3-0-6) อ.อรรถพล 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1836ภาษาองักฤษธุรกจิ 13502102 D 3(1-2-6) อ. ดร.ชยนนัท์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 D 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1842การภาษอีากรธุรกจิ3522502 C 3(3-0-6) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1851หลกัการตลาด3541101 C 3(3-0-6) อ.จรรยาพร 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1835การจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ3622101 C 3(3-0-6) อ.ณฐัอร 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-17.30) คหกรรม-1อาหารนานาชาตเิบื้องตน้4090101 B 3(2-2-5) อ. ดร.พรอรยิา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวรตันาภรณ ์คะเชนทร )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ชยนนัท ์จงเจรญิชยัสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594418316

นางสาวรตันาภรณ์ คะเชนทร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594418317

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวลลลิลิ ย่อมเที่ยงแท ้

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-18/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 135กฎหมายธุรกจิ2562301 G 3(3-0-6) อ.อรรถพล 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1836ภาษาองักฤษธุรกจิ 13502102 D 3(1-2-6) อ. ดร.ชยนนัท์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 D 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1842การภาษอีากรธุรกจิ3522502 C 3(3-0-6) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1851หลกัการตลาด3541101 C 3(3-0-6) อ.จรรยาพร 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1835การจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ3622101 C 3(3-0-6) อ.ณฐัอร 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-17.30) คหกรรม-1อาหารนานาชาตเิบื้องตน้4090101 B 3(2-2-5) อ. ดร.พรอรยิา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวลลลิลิ ย่อมเทีย่งแท ้)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ชยนนัท ์จงเจรญิชยัสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594418317

นางสาวลลลิลิ ย่อมเที่ยงแท ้

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594418318

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววรรณพร สอาดเอีย่ม

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-18/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 135กฎหมายธุรกจิ2562301 G 3(3-0-6) อ.อรรถพล 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1836ภาษาองักฤษธุรกจิ 13502102 D 3(1-2-6) อ. ดร.ชยนนัท์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 D 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1842การภาษอีากรธุรกจิ3522502 C 3(3-0-6) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1851หลกัการตลาด3541101 C 3(3-0-6) อ.จรรยาพร 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1835การจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ3622101 C 3(3-0-6) อ.ณฐัอร 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-17.30) คหกรรม-1อาหารนานาชาตเิบื้องตน้4090101 B 3(2-2-5) อ. ดร.พรอรยิา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาววรรณพร สอาดเอีย่ม )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ชยนนัท ์จงเจรญิชยัสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594418318

นางสาววรรณพร สอาดเอีย่ม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594418319

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววนัดี ลาภเพิ่มพูลยิ่ง

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-18/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 135กฎหมายธุรกจิ2562301 G 3(3-0-6) อ.อรรถพล 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1836ภาษาองักฤษธุรกจิ 13502102 D 3(1-2-6) อ. ดร.ชยนนัท์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 D 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1842การภาษอีากรธุรกจิ3522502 C 3(3-0-6) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1851หลกัการตลาด3541101 C 3(3-0-6) อ.จรรยาพร 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1835การจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ3622101 C 3(3-0-6) อ.ณฐัอร 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาววนัด ีลาภเพิม่พลูยิง่ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ชยนนัท ์จงเจรญิชยัสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

15

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594418319

นางสาววนัดี ลาภเพิ่มพูลยิ่ง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594418322

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสรดิา สขุทวี

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-18/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 135กฎหมายธุรกจิ2562301 G 3(3-0-6) อ.อรรถพล 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1836ภาษาองักฤษธุรกจิ 13502102 D 3(1-2-6) อ. ดร.ชยนนัท์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 D 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1842การภาษอีากรธุรกจิ3522502 C 3(3-0-6) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1851หลกัการตลาด3541101 C 3(3-0-6) อ.จรรยาพร 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1835การจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ3622101 C 3(3-0-6) อ.ณฐัอร 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-17.30) คหกรรม-1อาหารนานาชาตเิบื้องตน้4090101 B 3(2-2-5) อ. ดร.พรอรยิา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสรดิา สุขทว ี)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ชยนนัท ์จงเจรญิชยัสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594418322

นางสาวสรดิา สขุทวี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594418325

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสวุภทัร อยู่ชมบญุ

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-18/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 135กฎหมายธุรกจิ2562301 G 3(3-0-6) อ.อรรถพล 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1836ภาษาองักฤษธุรกจิ 13502102 D 3(1-2-6) อ. ดร.ชยนนัท์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 D 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1842การภาษอีากรธุรกจิ3522502 C 3(3-0-6) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1851หลกัการตลาด3541101 C 3(3-0-6) อ.จรรยาพร 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1835การจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ3622101 C 3(3-0-6) อ.ณฐัอร 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-17.30) คหกรรม-1อาหารนานาชาตเิบื้องตน้4090101 B 3(2-2-5) อ. ดร.พรอรยิา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุวภทัร อยู่ชมบญุ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ชยนนัท ์จงเจรญิชยัสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594418325

นางสาวสวุภทัร อยู่ชมบญุ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594418327

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอนุสรา เนียมรอด

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-18/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 135กฎหมายธุรกจิ2562301 G 3(3-0-6) อ.อรรถพล 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1836ภาษาองักฤษธุรกจิ 13502102 D 3(1-2-6) อ. ดร.ชยนนัท์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 D 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1842การภาษอีากรธุรกจิ3522502 C 3(3-0-6) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1851หลกัการตลาด3541101 C 3(3-0-6) อ.จรรยาพร 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1835การจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ3622101 C 3(3-0-6) อ.ณฐัอร 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-17.30) คหกรรม-1อาหารนานาชาตเิบื้องตน้4090101 B 3(2-2-5) อ. ดร.พรอรยิา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอนุสรา เนียมรอด )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ชยนนัท ์จงเจรญิชยัสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594418327

นางสาวอนุสรา เนียมรอด

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594418328

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวองัควภิา สวนสวรรค์

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-18/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 135กฎหมายธุรกจิ2562301 G 3(3-0-6) อ.อรรถพล 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1836ภาษาองักฤษธุรกจิ 13502102 D 3(1-2-6) อ. ดร.ชยนนัท์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 D 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1842การภาษอีากรธุรกจิ3522502 C 3(3-0-6) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1851หลกัการตลาด3541101 C 3(3-0-6) อ.จรรยาพร 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1835การจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ3622101 C 3(3-0-6) อ.ณฐัอร 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-17.30) คหกรรม-1อาหารนานาชาตเิบื้องตน้4090101 B 3(2-2-5) อ. ดร.พรอรยิา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวองัควภิา สวนสวรรค ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ชยนนัท ์จงเจรญิชยัสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594418328

นางสาวองัควิภา สวนสวรรค์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594418334

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐพงศ ์พวงกระสนัต์

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-18/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 135กฎหมายธุรกจิ2562301 G 3(3-0-6) อ.อรรถพล 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1836ภาษาองักฤษธุรกจิ 13502102 D 3(1-2-6) อ. ดร.ชยนนัท์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 D 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1842การภาษอีากรธุรกจิ3522502 C 3(3-0-6) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1851หลกัการตลาด3541101 C 3(3-0-6) อ.จรรยาพร 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1835การจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ3622101 C 3(3-0-6) อ.ณฐัอร 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-17.30) คหกรรม-1อาหารนานาชาตเิบื้องตน้4090101 B 3(2-2-5) อ. ดร.พรอรยิา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายณฐัพงศ ์พวงกระสนัต ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ชยนนัท ์จงเจรญิชยัสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594418334

นายณัฐพงศ ์พวงกระสนัต์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594418339

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายสรชยั นิลมณี

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-18/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 135กฎหมายธุรกจิ2562301 G 3(3-0-6) อ.อรรถพล 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1836ภาษาองักฤษธุรกจิ 13502102 D 3(1-2-6) อ. ดร.ชยนนัท์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 D 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1842การภาษอีากรธุรกจิ3522502 C 3(3-0-6) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1851หลกัการตลาด3541101 C 3(3-0-6) อ.จรรยาพร 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1835การจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ3622101 C 3(3-0-6) อ.ณฐัอร 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-17.30) คหกรรม-1อาหารนานาชาตเิบื้องตน้4090101 B 3(2-2-5) อ. ดร.พรอรยิา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายสรชยั นิลมณี )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ชยนนัท ์จงเจรญิชยัสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594418339

นายสรชยั นิลมณี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594418341

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายอนุรกัษ ์วงษก์นัยา

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-18/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 135กฎหมายธุรกจิ2562301 G 3(3-0-6) อ.อรรถพล 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1836ภาษาองักฤษธุรกจิ 13502102 D 3(1-2-6) อ. ดร.ชยนนัท์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 D 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1842การภาษอีากรธุรกจิ3522502 C 3(3-0-6) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1851หลกัการตลาด3541101 C 3(3-0-6) อ.จรรยาพร 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1835การจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ3622101 C 3(3-0-6) อ.ณฐัอร 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-17.30) คหกรรม-1อาหารนานาชาตเิบื้องตน้4090101 B 3(2-2-5) อ. ดร.พรอรยิา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายอนุรกัษ ์วงษก์นัยา )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ชยนนัท ์จงเจรญิชยัสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594418341

นายอนุรกัษ ์วงษก์นัยา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594418346

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายอธิษฐาน ราญไพร

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-18/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 135กฎหมายธุรกจิ2562301 G 3(3-0-6) อ.อรรถพล 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1836ภาษาองักฤษธุรกจิ 13502102 D 3(1-2-6) อ. ดร.ชยนนัท์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 D 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1842การภาษอีากรธุรกจิ3522502 C 3(3-0-6) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1851หลกัการตลาด3541101 C 3(3-0-6) อ.จรรยาพร 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1835การจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ3622101 C 3(3-0-6) อ.ณฐัอร 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-17.30) คหกรรม-1อาหารนานาชาตเิบื้องตน้4090101 B 3(2-2-5) อ. ดร.พรอรยิา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายอธษิฐาน ราญไพร )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ชยนนัท ์จงเจรญิชยัสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594418346

นายอธิษฐาน ราญไพร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594418347

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายกติตพิฒัน ์จนัทรค์าํ

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-18/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 135กฎหมายธุรกจิ2562301 G 3(3-0-6) อ.อรรถพล 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1836ภาษาองักฤษธุรกจิ 13502102 D 3(1-2-6) อ. ดร.ชยนนัท์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 D 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1842การภาษอีากรธุรกจิ3522502 C 3(3-0-6) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1851หลกัการตลาด3541101 C 3(3-0-6) อ.จรรยาพร 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1835การจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ3622101 C 3(3-0-6) อ.ณฐัอร 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-17.30) คหกรรม-1อาหารนานาชาตเิบื้องตน้4090101 B 3(2-2-5) อ. ดร.พรอรยิา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายกติตพิฒัน ์จนัทรค์าํ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ชยนนัท ์จงเจรญิชยัสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594418347

นายกติตพิฒัน์ จนัทรค์าํ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594418348

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอาภสัสรา เหลก็ใหล

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-18/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 135กฎหมายธุรกจิ2562301 G 3(3-0-6) อ.อรรถพล 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1836ภาษาองักฤษธุรกจิ 13502102 D 3(1-2-6) อ. ดร.ชยนนัท์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 D 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1842การภาษอีากรธุรกจิ3522502 C 3(3-0-6) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1851หลกัการตลาด3541101 C 3(3-0-6) อ.จรรยาพร 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1835การจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ3622101 C 3(3-0-6) อ.ณฐัอร 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-17.30) คหกรรม-1อาหารนานาชาตเิบื้องตน้4090101 B 3(2-2-5) อ. ดร.พรอรยิา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอาภสัสรา เหลก็ใหล )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ชยนนัท ์จงเจรญิชยัสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594418348

นางสาวอาภสัสรา เหลก็ใหล

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594418349

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรพิร เลก็นอ้ย

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-18/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 135กฎหมายธุรกจิ2562301 G 3(3-0-6) อ.อรรถพล 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1836ภาษาองักฤษธุรกจิ 13502102 D 3(1-2-6) อ. ดร.ชยนนัท์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 D 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1842การภาษอีากรธุรกจิ3522502 C 3(3-0-6) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1851หลกัการตลาด3541101 C 3(3-0-6) อ.จรรยาพร 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1835การจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ3622101 C 3(3-0-6) อ.ณฐัอร 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-17.30) คหกรรม-1อาหารนานาชาตเิบื้องตน้4090101 B 3(2-2-5) อ. ดร.พรอรยิา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวศิรพิร เลก็นอ้ย )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ชยนนัท ์จงเจรญิชยัสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594418349

นางสาวศิรพิร เลก็นอ้ย

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594418350

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายประชา มณีตนั

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-18/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 135กฎหมายธุรกจิ2562301 G 3(3-0-6) อ.อรรถพล 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1836ภาษาองักฤษธุรกจิ 13502102 D 3(1-2-6) อ. ดร.ชยนนัท์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 D 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1842การภาษอีากรธุรกจิ3522502 C 3(3-0-6) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1851หลกัการตลาด3541101 C 3(3-0-6) อ.จรรยาพร 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1835การจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ3622101 C 3(3-0-6) อ.ณฐัอร 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายประชา มณีตนั )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ชยนนัท ์จงเจรญิชยัสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

15

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594418350

นายประชา มณีตนั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594418351

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรญิรตัน ์นอ้ยภาษี

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-18/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 135กฎหมายธุรกจิ2562301 G 3(3-0-6) อ.อรรถพล 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1836ภาษาองักฤษธุรกจิ 13502102 D 3(1-2-6) อ. ดร.ชยนนัท์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 D 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1842การภาษอีากรธุรกจิ3522502 C 3(3-0-6) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1851หลกัการตลาด3541101 C 3(3-0-6) อ.จรรยาพร 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1835การจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ3622101 C 3(3-0-6) อ.ณฐัอร 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-17.30) คหกรรม-1อาหารนานาชาตเิบื้องตน้4090101 B 3(2-2-5) อ. ดร.พรอรยิา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวศิรญิรตัน ์นอ้ยภาษ ี)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ชยนนัท ์จงเจรญิชยัสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594418351

นางสาวศิรญิรตัน์ นอ้ยภาษี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594418352

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายอนาวนิ จนัทรเ์ทศ

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-18/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 135กฎหมายธุรกจิ2562301 G 3(3-0-6) อ.อรรถพล 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1836ภาษาองักฤษธุรกจิ 13502102 D 3(1-2-6) อ. ดร.ชยนนัท์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 D 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1842การภาษอีากรธุรกจิ3522502 C 3(3-0-6) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1851หลกัการตลาด3541101 C 3(3-0-6) อ.จรรยาพร 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1835การจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ3622101 C 3(3-0-6) อ.ณฐัอร 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-17.30) คหกรรม-1อาหารนานาชาตเิบื้องตน้4090101 B 3(2-2-5) อ. ดร.พรอรยิา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายอนาวนิ จนัทรเ์ทศ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ชยนนัท ์จงเจรญิชยัสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594418352

นายอนาวิน จนัทรเ์ทศ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594418353

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนภสัสร วงิวอน

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-18/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 135กฎหมายธุรกจิ2562301 G 3(3-0-6) อ.อรรถพล 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 1836ภาษาองักฤษธุรกจิ 13502102 D 3(1-2-6) อ. ดร.ชยนนัท์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 D 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1842การภาษอีากรธุรกจิ3522502 C 3(3-0-6) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1851หลกัการตลาด3541101 C 3(3-0-6) อ.จรรยาพร 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 1835เศรษฐศาสตรท์ ัว่ไป3592103 D 3(3-0-6) อ.พงศล์ดัดา 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1835การจดัการธุรกจิระหวา่งประเทศ3622101 C 3(3-0-6) อ.ณฐัอร 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวนภสัสร วงิวอน )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ชยนนัท ์จงเจรญิชยัสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594418353

นางสาวนภสัสร วิงวอน

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594433001

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกาญจนา จงัวฒันาทรพัย ์

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-33/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (12.30-15.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 H 3(3-0-6) นายจรูญ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 1854การจดัการทรพัยากรมนุษย์3511101 A 3(3-0-6) อ.คงขวญั 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1835การเงนิธุรกจิ3532202 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1845การจดัการช่องทางการจดัจาํหน่ายและ3542302 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัประภา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1844การจดัการสือ่สารการตลาดแบบบูรณาการ3542401 A 3(3-0-6) อ.สุธาสนีิ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกาญจนา จงัวฒันาทรพัย ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จรรยาพร บญุเหลอื )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

15

*

*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594433001

นางสาวกาญจนา จงัวฒันาทรพัย์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594433002

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเกวร ีมาสงัข์

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-33/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (12.30-15.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 H 3(3-0-6) นายจรูญ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 1854การจดัการทรพัยากรมนุษย์3511101 A 3(3-0-6) อ.คงขวญั 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1835การเงนิธุรกจิ3532202 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1845การจดัการช่องทางการจดัจาํหน่ายและ3542302 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัประภา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1844การจดัการสือ่สารการตลาดแบบบูรณาการ3542401 A 3(3-0-6) อ.สุธาสนีิ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-17.30) 19405เครื่องดืม่เพือ่การประกอบธุรกจิ5070615 A 3(2-2-5) ผศ.สุภทัรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวเกวร ีมาสงัข ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จรรยาพร บญุเหลอื )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

15

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594433002

นางสาวเกวร ีมาสงัข์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594433003

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเขมนิจ วฒันกาํเนิด

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-33/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (12.30-15.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 H 3(3-0-6) นายจรูญ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 1854การจดัการทรพัยากรมนุษย์3511101 A 3(3-0-6) อ.คงขวญั 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1835การเงนิธุรกจิ3532202 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1845การจดัการช่องทางการจดัจาํหน่ายและ3542302 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัประภา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1844การจดัการสือ่สารการตลาดแบบบูรณาการ3542401 A 3(3-0-6) อ.สุธาสนีิ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวเขมนิจ วฒันกาํเนิด )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จรรยาพร บญุเหลอื )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

15

*

*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594433003

นางสาวเขมนิจ วฒันกาํเนิด

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594433004

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจนัทพิา หมายดี

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-33/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (12.30-15.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 H 3(3-0-6) นายจรูญ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 1854การจดัการทรพัยากรมนุษย์3511101 A 3(3-0-6) อ.คงขวญั 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1835การเงนิธุรกจิ3532202 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1845การจดัการช่องทางการจดัจาํหน่ายและ3542302 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัประภา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1844การจดัการสือ่สารการตลาดแบบบูรณาการ3542401 A 3(3-0-6) อ.สุธาสนีิ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-17.30) 19405เครื่องดืม่เพือ่การประกอบธุรกจิ5070615 A 3(2-2-5) ผศ.สุภทัรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวจนัทพิา หมายด ี)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จรรยาพร บญุเหลอื )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

15

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594433004

นางสาวจนัทพิา หมายดี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594433006

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชไมพร จรีะภา

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-33/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (12.30-15.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 H 3(3-0-6) นายจรูญ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 1854การจดัการทรพัยากรมนุษย์3511101 A 3(3-0-6) อ.คงขวญั 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1835การเงนิธุรกจิ3532202 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1845การจดัการช่องทางการจดัจาํหน่ายและ3542302 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัประภา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1844การจดัการสือ่สารการตลาดแบบบูรณาการ3542401 A 3(3-0-6) อ.สุธาสนีิ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-17.30) 19405เครื่องดืม่เพือ่การประกอบธุรกจิ5070615 A 3(2-2-5) ผศ.สุภทัรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวชไมพร จรีะภา )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จรรยาพร บญุเหลอื )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

15

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594433006

นางสาวชไมพร จรีะภา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594433007

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวฐติริตัน ์บญุมีสขุ

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-33/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (12.30-15.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 H 3(3-0-6) นายจรูญ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 1854การจดัการทรพัยากรมนุษย์3511101 A 3(3-0-6) อ.คงขวญั 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1835การเงนิธุรกจิ3532202 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1845การจดัการช่องทางการจดัจาํหน่ายและ3542302 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัประภา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1844การจดัการสือ่สารการตลาดแบบบูรณาการ3542401 A 3(3-0-6) อ.สุธาสนีิ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวฐติริตัน ์บญุมสุีข )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จรรยาพร บญุเหลอื )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

15

*

*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594433007

นางสาวฐติริตัน์ บญุมีสขุ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594433008

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธิดาพร แดงขาว

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-33/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (12.30-15.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 H 3(3-0-6) นายจรูญ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 1854การจดัการทรพัยากรมนุษย์3511101 A 3(3-0-6) อ.คงขวญั 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1835การเงนิธุรกจิ3532202 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1845การจดัการช่องทางการจดัจาํหน่ายและ3542302 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัประภา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1844การจดัการสือ่สารการตลาดแบบบูรณาการ3542401 A 3(3-0-6) อ.สุธาสนีิ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวธดิาพร แดงขาว )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จรรยาพร บญุเหลอื )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

15

*

*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594433008

นางสาวธิดาพร แดงขาว

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594433009

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเนตรนภา ตาลประเสรฐิ

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-33/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (12.30-15.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 H 3(3-0-6) นายจรูญ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 1854การจดัการทรพัยากรมนุษย์3511101 A 3(3-0-6) อ.คงขวญั 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1835การเงนิธุรกจิ3532202 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1845การจดัการช่องทางการจดัจาํหน่ายและ3542302 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัประภา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1844การจดัการสือ่สารการตลาดแบบบูรณาการ3542401 A 3(3-0-6) อ.สุธาสนีิ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวเนตรนภา ตาลประเสรฐิ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จรรยาพร บญุเหลอื )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

15

*

*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594433009

นางสาวเนตรนภา ตาลประเสรฐิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594433011

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปรยีาภรณ์ สม้เทศ

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-33/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (12.30-15.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 H 3(3-0-6) นายจรูญ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 1854การจดัการทรพัยากรมนุษย์3511101 A 3(3-0-6) อ.คงขวญั 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1835การเงนิธุรกจิ3532202 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1845การจดัการช่องทางการจดัจาํหน่ายและ3542302 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัประภา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1844การจดัการสือ่สารการตลาดแบบบูรณาการ3542401 A 3(3-0-6) อ.สุธาสนีิ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 736เทคโนโลยชีวีภาพในชวีติประจาํวนั4030003 A 3(3-0-6) อ.จนัทนา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวปรยีาภรณ ์สม้เทศ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จรรยาพร บญุเหลอื )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

18

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594433011

นางสาวปรยีาภรณ์ สม้เทศ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594433012

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเพญ็นภา โถแกว้

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-33/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (12.30-15.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 H 3(3-0-6) นายจรูญ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 1854การจดัการทรพัยากรมนุษย์3511101 A 3(3-0-6) อ.คงขวญั 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1835การเงนิธุรกจิ3532202 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1845การจดัการช่องทางการจดัจาํหน่ายและ3542302 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัประภา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1844การจดัการสือ่สารการตลาดแบบบูรณาการ3542401 A 3(3-0-6) อ.สุธาสนีิ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-17.30) 19405เครื่องดืม่เพือ่การประกอบธุรกจิ5070615 A 3(2-2-5) ผศ.สุภทัรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวเพญ็นภา โถแกว้ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จรรยาพร บญุเหลอื )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

15

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594433012

นางสาวเพญ็นภา โถแกว้

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594433015

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสภุาวดี เทยีนสนัต์

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-33/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (12.30-15.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 H 3(3-0-6) นายจรูญ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 1854การจดัการทรพัยากรมนุษย์3511101 A 3(3-0-6) อ.คงขวญั 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1835การเงนิธุรกจิ3532202 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1845การจดัการช่องทางการจดัจาํหน่ายและ3542302 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัประภา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1844การจดัการสือ่สารการตลาดแบบบูรณาการ3542401 A 3(3-0-6) อ.สุธาสนีิ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1836เศรษฐศาสตรท์ ัว่ไป3592103 F 3(3-0-6) อ. ดร.สนธยา 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-17.30) 19405เครื่องดืม่เพือ่การประกอบธุรกจิ5070615 A 3(2-2-5) ผศ.สุภทัรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุภาวด ีเทยีนสนัต ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จรรยาพร บญุเหลอื )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594433015

นางสาวสภุาวดี เทยีนสนัต์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594433016

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวองัคณา พงษพ์นั

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-33/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (13.30-16.30) 125จรยิธรรมและทกัษะชวีติ1510101 D 3(3-0-6) อ.ประสทิธิ์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 1835การเงนิธุรกจิ3532202 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1844การจดัการสือ่สารการตลาดแบบบูรณาการ3542401 A 3(3-0-6) อ.สุธาสนีิ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวองัคณา พงษพ์นั )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จรรยาพร บญุเหลอื )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

 9

*

*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594433016

นางสาวองัคณา พงษพ์นั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594433017

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอฉัราภรณ์ บญุฤทธิ์

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-33/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (12.30-15.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 H 3(3-0-6) นายจรูญ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 1854การจดัการทรพัยากรมนุษย์3511101 A 3(3-0-6) อ.คงขวญั 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1835การเงนิธุรกจิ3532202 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1845การจดัการช่องทางการจดัจาํหน่ายและ3542302 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัประภา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1844การจดัการสือ่สารการตลาดแบบบูรณาการ3542401 A 3(3-0-6) อ.สุธาสนีิ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-17.30) 19405เครื่องดืม่เพือ่การประกอบธุรกจิ5070615 A 3(2-2-5) ผศ.สุภทัรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอฉัราภรณ ์บญุฤทธิ์ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จรรยาพร บญุเหลอื )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

15

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594433017

นางสาวอฉัราภรณ์ บญุฤทธิ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594433018

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอนิทริา จนิดา

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-33/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (12.30-15.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 H 3(3-0-6) นายจรูญ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 1854การจดัการทรพัยากรมนุษย์3511101 A 3(3-0-6) อ.คงขวญั 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1835การเงนิธุรกจิ3532202 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1845การจดัการช่องทางการจดัจาํหน่ายและ3542302 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัประภา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1844การจดัการสือ่สารการตลาดแบบบูรณาการ3542401 A 3(3-0-6) อ.สุธาสนีิ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1836เศรษฐศาสตรท์ ัว่ไป3592103 F 3(3-0-6) อ. ดร.สนธยา 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-17.30) 19405เครื่องดืม่เพือ่การประกอบธุรกจิ5070615 A 3(2-2-5) ผศ.สุภทัรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอนิทริา จนิดา )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จรรยาพร บญุเหลอื )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594433018

นางสาวอนิทริา จนิดา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594433019

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายกฤษณ์ กนกคขีรนิทร ์

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-33/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (12.30-15.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 H 3(3-0-6) นายจรูญ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 1854การจดัการทรพัยากรมนุษย์3511101 A 3(3-0-6) อ.คงขวญั 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1835การเงนิธุรกจิ3532202 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1845การจดัการช่องทางการจดัจาํหน่ายและ3542302 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัประภา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1844การจดัการสือ่สารการตลาดแบบบูรณาการ3542401 A 3(3-0-6) อ.สุธาสนีิ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1836เศรษฐศาสตรท์ ัว่ไป3592103 F 3(3-0-6) อ. ดร.สนธยา 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-17.30) 19405เครื่องดืม่เพือ่การประกอบธุรกจิ5070615 A 3(2-2-5) ผศ.สุภทัรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายกฤษณ ์กนกคขีรนิทร ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จรรยาพร บญุเหลอื )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594433019

นายกฤษณ์ กนกคขีรนิทร ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594433020

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัชพล อยู่ดี

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-33/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (12.30-15.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 H 3(3-0-6) นายจรูญ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 1854การจดัการทรพัยากรมนุษย์3511101 A 3(3-0-6) อ.คงขวญั 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1835การเงนิธุรกจิ3532202 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1845การจดัการช่องทางการจดัจาํหน่ายและ3542302 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัประภา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1844การจดัการสือ่สารการตลาดแบบบูรณาการ3542401 A 3(3-0-6) อ.สุธาสนีิ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายณชัพล อยู่ด ี)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จรรยาพร บญุเหลอื )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

15

*

*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594433020

นายณัชพล อยู่ดี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594433021

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐพชัร ์สวนสวรรค์

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-33/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-11.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 G 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 1835การเงนิธุรกจิ3532202 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 436สถติธุิรกจิ4112105 E 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายณฐัพชัร ์สวนสวรรค ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จรรยาพร บญุเหลอื )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

 6

*

*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594433021

นายณัฐพชัร ์สวนสวรรค์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594433022

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายทบัแกว้ สวุรรณประทปี

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-33/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (12.30-15.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 H 3(3-0-6) นายจรูญ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 1854การจดัการทรพัยากรมนุษย์3511101 A 3(3-0-6) อ.คงขวญั 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1835การเงนิธุรกจิ3532202 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1845การจดัการช่องทางการจดัจาํหน่ายและ3542302 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัประภา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1844การจดัการสือ่สารการตลาดแบบบูรณาการ3542401 A 3(3-0-6) อ.สุธาสนีิ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายทบัแกว้ สุวรรณประทปี )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จรรยาพร บญุเหลอื )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

15

*

*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594433022

นายทบัแกว้ สวุรรณประทปี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594433024

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายสว่างพงษ ์เดชธิฆมัพร

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-33/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 1854การจดัการทรพัยากรมนุษย์3511101 A 3(3-0-6) อ.คงขวญั 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1835การเงนิธุรกจิ3532202 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1844การจดัการสือ่สารการตลาดแบบบูรณาการ3542401 A 3(3-0-6) อ.สุธาสนีิ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 1834จรยิธรรมทางธุรกจิและความรบัผดิชอบต่3563401 D 3(3-0-6) อ. ดร.ชยนนัท์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 436สถติธุิรกจิ4112105 E 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายสวา่งพงษ ์เดชธฆิมัพร )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จรรยาพร บญุเหลอื )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

15

*

*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594433024

นายสว่างพงษ ์เดชธิฆมัพร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594433025

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายอดิศร เช้ือสงิห ์

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-33/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-11.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 G 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 1835การเงนิธุรกจิ3532202 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1844การบรหิารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 D 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1836เศรษฐศาสตรท์ ัว่ไป3592103 F 3(3-0-6) อ. ดร.สนธยา 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 436สถติธุิรกจิ4112105 E 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายอดศิร เชื้อสงิห ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จรรยาพร บญุเหลอื )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

12

*

*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594433025

นายอดิศร เช้ือสงิห ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594433026

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายอานนท ์แซ่ตัง้

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-33/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (12.30-15.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 H 3(3-0-6) นายจรูญ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 1854การจดัการทรพัยากรมนุษย์3511101 A 3(3-0-6) อ.คงขวญั 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1835การเงนิธุรกจิ3532202 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1845การจดัการช่องทางการจดัจาํหน่ายและ3542302 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัประภา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1844การจดัการสือ่สารการตลาดแบบบูรณาการ3542401 A 3(3-0-6) อ.สุธาสนีิ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1836เศรษฐศาสตรท์ ัว่ไป3592103 F 3(3-0-6) อ. ดร.สนธยา 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-17.30) 19405เครื่องดืม่เพือ่การประกอบธุรกจิ5070615 A 3(2-2-5) ผศ.สุภทัรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายอานนท ์แซ่ตัง้ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จรรยาพร บญุเหลอื )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594433026

นายอานนท ์แซ่ต ัง้

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594433028

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกชกร ปจัฉิมบตุร

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-33/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (12.30-15.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 H 3(3-0-6) นายจรูญ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 1854การจดัการทรพัยากรมนุษย์3511101 A 3(3-0-6) อ.คงขวญั 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1835การเงนิธุรกจิ3532202 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1845การจดัการช่องทางการจดัจาํหน่ายและ3542302 A 3(3-0-6) ผศ.ณฐัประภา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1844การจดัการสือ่สารการตลาดแบบบูรณาการ3542401 A 3(3-0-6) อ.สุธาสนีิ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกชกร ปจัฉิมบตุร )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จรรยาพร บญุเหลอื )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

15

*

*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594433028

นางสาวกชกร ปจัฉิมบตุร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594434001

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกรรณิการ ์สวสัดี

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-34/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 I 3(3-0-6) นายจรูญ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 E 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 E 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1841การภาษอีากรธุรกจิ3522502 D 3(3-0-6) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1835การเงนิธุรกจิ3532202 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-10.30) 315, จ. (10.30-12.30) 3103การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 C 3(2-2-5) อ.กฤษดา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกรรณิการ ์สวสัด ี)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ประสทิธิ์พร เก่งทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

12

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594434001

นางสาวกรรณิการ ์สวสัดี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594434002

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกญัญาณัฐ พรหมลาศ

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-34/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 I 3(3-0-6) นายจรูญ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 E 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 E 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1841การภาษอีากรธุรกจิ3522502 D 3(3-0-6) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1835การเงนิธุรกจิ3532202 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-10.30) 315, จ. (10.30-12.30) 3103การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 C 3(2-2-5) อ.กฤษดา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกญัญาณฐั พรหมลาศ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ประสทิธิ์พร เก่งทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

12

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594434002

นางสาวกญัญาณัฐ พรหมลาศ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594434003

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกญัญาภคั เน่ืองนุสนธิ์

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-34/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 I 3(3-0-6) นายจรูญ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 E 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 E 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1841การภาษอีากรธุรกจิ3522502 D 3(3-0-6) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1835การเงนิธุรกจิ3532202 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-10.30) 315, จ. (10.30-12.30) 3103การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 C 3(2-2-5) อ.กฤษดา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกญัญาภคั เน่ืองนุสนธิ์ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ประสทิธิ์พร เก่งทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

12

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594434003

นางสาวกญัญาภคั เน่ืองนุสนธิ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594434005

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกติตมิา คุม้ภยั

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-34/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 I 3(3-0-6) นายจรูญ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 E 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 E 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1841การภาษอีากรธุรกจิ3522502 D 3(3-0-6) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1835การเงนิธุรกจิ3532202 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-10.30) 315, จ. (10.30-12.30) 3103การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 C 3(2-2-5) อ.กฤษดา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกติตมิา คุม้ภยั )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ประสทิธิ์พร เก่งทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

12

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594434005

นางสาวกติตมิา คุม้ภยั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594434008

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจารุวรรณ สารวนั

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-34/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 I 3(3-0-6) นายจรูญ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 E 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 E 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1841การภาษอีากรธุรกจิ3522502 D 3(3-0-6) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1835การเงนิธุรกจิ3532202 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-10.30) 315, จ. (10.30-12.30) 3103การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 C 3(2-2-5) อ.กฤษดา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวจารุวรรณ สารวนั )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ประสทิธิ์พร เก่งทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

12

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594434008

นางสาวจารุวรรณ สารวนั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594434009

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจริาวรรณ จนัทรจ์อ้ย

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-34/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 I 3(3-0-6) นายจรูญ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 E 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 E 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1841การภาษอีากรธุรกจิ3522502 D 3(3-0-6) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1835การเงนิธุรกจิ3532202 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-10.30) 315, จ. (10.30-12.30) 3103การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 C 3(2-2-5) อ.กฤษดา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวจริาวรรณ จนัทรจ์อ้ย )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ประสทิธิ์พร เก่งทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

12

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594434009

นางสาวจริาวรรณ จนัทรจ์อ้ย

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594434011

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชญานนัท ์นากสกุ

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-34/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 I 3(3-0-6) นายจรูญ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 E 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 E 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1841การภาษอีากรธุรกจิ3522502 D 3(3-0-6) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1835การเงนิธุรกจิ3532202 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-10.30) 315, จ. (10.30-12.30) 3103การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 C 3(2-2-5) อ.กฤษดา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวชญานนัท ์นากสุก )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ประสทิธิ์พร เก่งทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

12

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594434011

นางสาวชญานนัท ์นากสกุ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594434012

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชลนิดา นุดเซา๊ะ

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-34/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 I 3(3-0-6) นายจรูญ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 E 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 E 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1841การภาษอีากรธุรกจิ3522502 D 3(3-0-6) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1835การเงนิธุรกจิ3532202 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-10.30) 315, จ. (10.30-12.30) 3103การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 C 3(2-2-5) อ.กฤษดา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวชลนิดา นุดเซา๊ะ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ประสทิธิ์พร เก่งทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

12

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594434012

นางสาวชลนิดา นุดเซา๊ะ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594434013

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชตุมิา สขุสว่าง

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-34/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 I 3(3-0-6) นายจรูญ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 E 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 E 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1841การภาษอีากรธุรกจิ3522502 D 3(3-0-6) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1835การเงนิธุรกจิ3532202 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-10.30) 315, จ. (10.30-12.30) 3103การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 C 3(2-2-5) อ.กฤษดา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวชตุมิา สุขสวา่ง )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ประสทิธิ์พร เก่งทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

12

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594434013

นางสาวชตุมิา สขุสว่าง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594434014

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวช่อผกา น่ิมเขียน

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-34/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 I 3(3-0-6) นายจรูญ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 E 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 E 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1841การภาษอีากรธุรกจิ3522502 D 3(3-0-6) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1835การเงนิธุรกจิ3532202 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-10.30) 315, จ. (10.30-12.30) 3103การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 C 3(2-2-5) อ.กฤษดา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวช่อผกา น่ิมเขยีน )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ประสทิธิ์พร เก่งทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

12

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594434014

นางสาวช่อผกา น่ิมเขียน

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594434015

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวญานิศา เข็มหนู

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-34/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 I 3(3-0-6) นายจรูญ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 E 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 E 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1841การภาษอีากรธุรกจิ3522502 D 3(3-0-6) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1835การเงนิธุรกจิ3532202 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-10.30) 315, จ. (10.30-12.30) 3103การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 C 3(2-2-5) อ.กฤษดา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวญานิศา เขม็หนู )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ประสทิธิ์พร เก่งทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

12

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594434015

นางสาวญานิศา เข็มหนู

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594434016

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐณิชา แกว้เนตร

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-34/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 I 3(3-0-6) นายจรูญ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 E 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 E 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1841การภาษอีากรธุรกจิ3522502 D 3(3-0-6) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1835การเงนิธุรกจิ3532202 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-10.30) 315, จ. (10.30-12.30) 3103การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 C 3(2-2-5) อ.กฤษดา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวณฐัณิชา แกว้เนตร )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ประสทิธิ์พร เก่งทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

12

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594434016

นางสาวณัฐณิชา แกว้เนตร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594434018

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวทพิยป์รยีา เข็มกลดั

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-34/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 I 3(3-0-6) นายจรูญ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 E 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 E 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1841การภาษอีากรธุรกจิ3522502 D 3(3-0-6) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1835การเงนิธุรกจิ3532202 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-10.30) 315, จ. (10.30-12.30) 3103การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 C 3(2-2-5) อ.กฤษดา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวทพิยป์รยีา เขม็กลดั )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ประสทิธิ์พร เก่งทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

12

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594434018

นางสาวทพิยป์รยีา เข็มกลดั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594434019

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวทพิวรรณ ทองดีเลี้ยง

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-34/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 I 3(3-0-6) นายจรูญ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 E 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 E 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1841การภาษอีากรธุรกจิ3522502 D 3(3-0-6) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1835การเงนิธุรกจิ3532202 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-10.30) 315, จ. (10.30-12.30) 3103การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 C 3(2-2-5) อ.กฤษดา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวทพิวรรณ ทองดเีลี้ยง )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ประสทิธิ์พร เก่งทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

12

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594434019

นางสาวทพิวรรณ ทองดีเลี้ยง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594434022

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนนัทชิา เกดิทอง

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-34/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 I 3(3-0-6) นายจรูญ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 E 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 E 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1841การภาษอีากรธุรกจิ3522502 D 3(3-0-6) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1835การเงนิธุรกจิ3532202 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-10.30) 315, จ. (10.30-12.30) 3103การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 C 3(2-2-5) อ.กฤษดา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวนนัทชิา เกดิทอง )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ประสทิธิ์พร เก่งทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

12

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594434022

นางสาวนนัทชิา เกดิทอง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594434024

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนุสรา สง่สี

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-34/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 I 3(3-0-6) นายจรูญ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 E 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 E 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1841การภาษอีากรธุรกจิ3522502 D 3(3-0-6) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1835การเงนิธุรกจิ3532202 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-10.30) 315, จ. (10.30-12.30) 3103การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 C 3(2-2-5) อ.กฤษดา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวนุสรา ส่งส ี)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ประสทิธิ์พร เก่งทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

12

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594434024

นางสาวนุสรา สง่สี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594434025

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเบญจวรรณ ทบัเครอื

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-34/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 I 3(3-0-6) นายจรูญ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 E 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 E 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1841การภาษอีากรธุรกจิ3522502 D 3(3-0-6) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1835การเงนิธุรกจิ3532202 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-10.30) 315, จ. (10.30-12.30) 3103การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 C 3(2-2-5) อ.กฤษดา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวเบญจวรรณ ทบัเครอื )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ประสทิธิ์พร เก่งทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

12

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594434025

นางสาวเบญจวรรณ ทบัเครอื

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594434026

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเบญญทพิย ์พนัเช้ือ

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-34/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 I 3(3-0-6) นายจรูญ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 E 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 E 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1841การภาษอีากรธุรกจิ3522502 D 3(3-0-6) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1835การเงนิธุรกจิ3532202 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-10.30) 315, จ. (10.30-12.30) 3103การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 C 3(2-2-5) อ.กฤษดา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวเบญญทพิย ์พนัเชื้อ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ประสทิธิ์พร เก่งทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

12

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594434026

นางสาวเบญญทพิย ์พนัเช้ือ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594434027

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปารชิาต เผ่าพงษ์

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-34/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 I 3(3-0-6) นายจรูญ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 E 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 E 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1841การภาษอีากรธุรกจิ3522502 D 3(3-0-6) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1835การเงนิธุรกจิ3532202 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-10.30) 315, จ. (10.30-12.30) 3103การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 C 3(2-2-5) อ.กฤษดา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวปารชิาต เผ่าพงษ ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ประสทิธิ์พร เก่งทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

12

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594434027

นางสาวปารชิาต เผ่าพงษ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594434028

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวผกามาศ สดุใจ

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-34/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 I 3(3-0-6) นายจรูญ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 E 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 E 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1841การภาษอีากรธุรกจิ3522502 D 3(3-0-6) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1835การเงนิธุรกจิ3532202 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-10.30) 315, จ. (10.30-12.30) 3103การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 C 3(2-2-5) อ.กฤษดา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวผกามาศ สุดใจ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ประสทิธิ์พร เก่งทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

12

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594434028

นางสาวผกามาศ สดุใจ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594434031

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพทัธธ์ีรา กระต่ายทอง

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-34/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 I 3(3-0-6) นายจรูญ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 E 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 E 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1841การภาษอีากรธุรกจิ3522502 D 3(3-0-6) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1835การเงนิธุรกจิ3532202 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-10.30) 315, จ. (10.30-12.30) 3103การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 C 3(2-2-5) อ.กฤษดา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวพทัธธ์รีา กระต่ายทอง )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ประสทิธิ์พร เก่งทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

12

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594434031

นางสาวพทัธธ์ีรา กระต่ายทอง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594434033

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวแพรพลอย จนัทรท์วี

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-34/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 I 3(3-0-6) นายจรูญ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 E 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 E 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1841การภาษอีากรธุรกจิ3522502 D 3(3-0-6) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1835การเงนิธุรกจิ3532202 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-10.30) 315, จ. (10.30-12.30) 3103การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 C 3(2-2-5) อ.กฤษดา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวแพรพลอย จนัทรท์ว ี)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ประสทิธิ์พร เก่งทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

12

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594434033

นางสาวแพรพลอย จนัทรท์วี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594434035

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมนญัชยา บวัประคอง

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-34/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 I 3(3-0-6) นายจรูญ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 E 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 E 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1841การภาษอีากรธุรกจิ3522502 D 3(3-0-6) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1835การเงนิธุรกจิ3532202 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-10.30) 315, จ. (10.30-12.30) 3103การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 C 3(2-2-5) อ.กฤษดา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวมนญัชยา บวัประคอง )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ประสทิธิ์พร เก่งทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

12

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594434035

นางสาวมนญัชยา บวัประคอง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594434036

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวยลธิดา ใยอน้

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-34/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 I 3(3-0-6) นายจรูญ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 E 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 E 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1841การภาษอีากรธุรกจิ3522502 D 3(3-0-6) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1835การเงนิธุรกจิ3532202 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-10.30) 315, จ. (10.30-12.30) 3103การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 C 3(2-2-5) อ.กฤษดา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวยลธดิา ใยอน้ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ประสทิธิ์พร เก่งทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

12

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594434036

นางสาวยลธิดา ใยอน้

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594434037

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวลตามณี พลบังาม

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-34/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 I 3(3-0-6) นายจรูญ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 E 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 E 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1841การภาษอีากรธุรกจิ3522502 D 3(3-0-6) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1835การเงนิธุรกจิ3532202 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-10.30) 315, จ. (10.30-12.30) 3103การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 C 3(2-2-5) อ.กฤษดา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวลตามณี พลบังาม )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ประสทิธิ์พร เก่งทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

12

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594434037

นางสาวลตามณี พลบังาม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594434038

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวลกัษิกา ศรเีมฆ

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-34/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 I 3(3-0-6) นายจรูญ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 E 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 E 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1841การภาษอีากรธุรกจิ3522502 D 3(3-0-6) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1835การเงนิธุรกจิ3532202 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-10.30) 315, จ. (10.30-12.30) 3103การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 C 3(2-2-5) อ.กฤษดา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวลกัษกิา ศรเีมฆ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ประสทิธิ์พร เก่งทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

12

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594434038

นางสาวลกัษิกา ศรเีมฆ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594434039

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววรรณพร เปลี่ยนสมยั

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-34/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 I 3(3-0-6) นายจรูญ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 E 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 E 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1841การภาษอีากรธุรกจิ3522502 D 3(3-0-6) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1835การเงนิธุรกจิ3532202 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-10.30) 315, จ. (10.30-12.30) 3103การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 C 3(2-2-5) อ.กฤษดา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาววรรณพร เปลีย่นสมยั )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ประสทิธิ์พร เก่งทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

12

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594434039

นางสาววรรณพร เปลี่ยนสมยั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594434040

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววราล ีถิ่นถาน

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-34/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 I 3(3-0-6) นายจรูญ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 E 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 E 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1841การภาษอีากรธุรกจิ3522502 D 3(3-0-6) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1835การเงนิธุรกจิ3532202 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-10.30) 315, จ. (10.30-12.30) 3103การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 C 3(2-2-5) อ.กฤษดา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาววราล ีถิน่ถาน )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ประสทิธิ์พร เก่งทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

12

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594434040

นางสาววราล ีถิ่นถาน

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594434043

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสโรชา ทองหอ่

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-34/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 I 3(3-0-6) นายจรูญ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 E 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 E 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1841การภาษอีากรธุรกจิ3522502 D 3(3-0-6) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1835การเงนิธุรกจิ3532202 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-10.30) 315, จ. (10.30-12.30) 3103การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 C 3(2-2-5) อ.กฤษดา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสโรชา ทองห่อ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ประสทิธิ์พร เก่งทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

12

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594434043

นางสาวสโรชา ทองหอ่

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594434045

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอมรรตัน ์กอวจิติร

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-34/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 I 3(3-0-6) นายจรูญ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 E 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 E 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1841การภาษอีากรธุรกจิ3522502 D 3(3-0-6) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1835การเงนิธุรกจิ3532202 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-10.30) 315, จ. (10.30-12.30) 3103การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 C 3(2-2-5) อ.กฤษดา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอมรรตัน ์กอวจิติร )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ประสทิธิ์พร เก่งทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

12

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594434045

นางสาวอมรรตัน์ กอวิจติร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594434046

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรอนงค ์บญุรบีสง่

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-34/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 I 3(3-0-6) นายจรูญ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 E 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 E 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1841การภาษอีากรธุรกจิ3522502 D 3(3-0-6) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1835การเงนิธุรกจิ3532202 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-10.30) 315, จ. (10.30-12.30) 3103การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 C 3(2-2-5) อ.กฤษดา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอรอนงค ์บญุรบีส่ง )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ประสทิธิ์พร เก่งทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

12

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594434046

นางสาวอรอนงค ์บญุรบีสง่

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594434047

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวฐติพิร ช่ืนอารมณ์

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-34/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 I 3(3-0-6) นายจรูญ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 E 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 E 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1841การภาษอีากรธุรกจิ3522502 D 3(3-0-6) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1835การเงนิธุรกจิ3532202 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-10.30) 315, จ. (10.30-12.30) 3103การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 C 3(2-2-5) อ.กฤษดา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวฐติพิร ชื่นอารมณ ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ประสทิธิ์พร เก่งทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

12

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594434047

นางสาวฐติพิร ช่ืนอารมณ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594434048

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายชาญณรงค ์หาทาํ

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-34/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 I 3(3-0-6) นายจรูญ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 E 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 E 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1841การภาษอีากรธุรกจิ3522502 D 3(3-0-6) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1835การเงนิธุรกจิ3532202 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-10.30) 315, จ. (10.30-12.30) 3103การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 C 3(2-2-5) อ.กฤษดา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายชาญณรงค ์หาทาํ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ประสทิธิ์พร เก่งทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

12

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594434048

นายชาญณรงค ์หาทาํ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594434049

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายณภสั ดีสมทุร ์

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-34/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 I 3(3-0-6) นายจรูญ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 E 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 E 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1841การภาษอีากรธุรกจิ3522502 D 3(3-0-6) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1835การเงนิธุรกจิ3532202 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-10.30) 315, จ. (10.30-12.30) 3103การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 C 3(2-2-5) อ.กฤษดา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายณภสั ดสีมทุร ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ประสทิธิ์พร เก่งทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

12

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594434049

นายณภสั ดีสมทุร ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594434050

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐพล นาคนอ้ย

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-34/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 I 3(3-0-6) นายจรูญ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 E 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 E 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1841การภาษอีากรธุรกจิ3522502 D 3(3-0-6) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1835การเงนิธุรกจิ3532202 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-10.30) 315, จ. (10.30-12.30) 3103การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 C 3(2-2-5) อ.กฤษดา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายณฐัพล นาคนอ้ย )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ประสทิธิ์พร เก่งทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

12

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594434050

นายณัฐพล นาคนอ้ย

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594434051

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐวตัร สวามิภกัด์ิ

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-34/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 I 3(3-0-6) นายจรูญ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 E 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 E 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1841การภาษอีากรธุรกจิ3522502 D 3(3-0-6) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1835การเงนิธุรกจิ3532202 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-10.30) 315, จ. (10.30-12.30) 3103การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 C 3(2-2-5) อ.กฤษดา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายณฐัวตัร สวามภิกัดิ์ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ประสทิธิ์พร เก่งทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

12

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594434051

นายณัฐวตัร สวามิภกัด์ิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594434052

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายทฆิมัพร ชยัชมุขุน

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-34/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 I 3(3-0-6) นายจรูญ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 E 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 E 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1841การภาษอีากรธุรกจิ3522502 D 3(3-0-6) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1835การเงนิธุรกจิ3532202 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-10.30) 315, จ. (10.30-12.30) 3103การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 C 3(2-2-5) อ.กฤษดา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายทฆิมัพร ชยัชมุขนุ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ประสทิธิ์พร เก่งทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

12

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594434052

นายทฆิมัพร ชยัชมุขุน

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594434057

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายพชิยัยทุธ พงศส์ริจินิดา

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-34/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 I 3(3-0-6) นายจรูญ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 E 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 E 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1841การภาษอีากรธุรกจิ3522502 D 3(3-0-6) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1835การเงนิธุรกจิ3532202 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-10.30) 315, จ. (10.30-12.30) 3103การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 C 3(2-2-5) อ.กฤษดา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายพชิยัยุทธ พงศส์ริจินิดา )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ประสทิธิ์พร เก่งทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

12

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594434057

นายพชิยัยทุธ พงศส์ริจินิดา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594434058

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายวฒุไิกร อนิทคง

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-34/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 I 3(3-0-6) นายจรูญ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 E 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 E 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1841การภาษอีากรธุรกจิ3522502 D 3(3-0-6) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1835การเงนิธุรกจิ3532202 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-10.30) 315, จ. (10.30-12.30) 3103การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 C 3(2-2-5) อ.กฤษดา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายวุฒไิกร อนิทคง )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ประสทิธิ์พร เก่งทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

12

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594434058

นายวฒุไิกร อนิทคง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594434061

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรฐัวรรณ โถทอง

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-34/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 I 3(3-0-6) นายจรูญ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 E 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 E 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1841การภาษอีากรธุรกจิ3522502 D 3(3-0-6) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1835การเงนิธุรกจิ3532202 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-10.30) 315, จ. (10.30-12.30) 3103การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 C 3(2-2-5) อ.กฤษดา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวรฐัวรรณ โถทอง )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ประสทิธิ์พร เก่งทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

12

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594434061

นางสาวรฐัวรรณ โถทอง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594434063

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกรวรรณ แว่นแกว้

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-34/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 I 3(3-0-6) นายจรูญ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 E 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 E 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1841การภาษอีากรธุรกจิ3522502 D 3(3-0-6) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1835การเงนิธุรกจิ3532202 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-10.30) 315, จ. (10.30-12.30) 3103การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 C 3(2-2-5) อ.กฤษดา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกรวรรณ แวน่แกว้ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ประสทิธิ์พร เก่งทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

12

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594434063

นางสาวกรวรรณ แว่นแกว้

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594434065

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวลดัดาวลัย ์อรุณโรจน์

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-34/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 I 3(3-0-6) นายจรูญ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 E 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 E 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1841การภาษอีากรธุรกจิ3522502 D 3(3-0-6) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1835การเงนิธุรกจิ3532202 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-10.30) 315, จ. (10.30-12.30) 3103การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 C 3(2-2-5) อ.กฤษดา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวลดัดาวลัย ์อรุณโรจน ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ประสทิธิ์พร เก่งทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

12

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594434065

นางสาวลดัดาวลัย ์อรุณโรจน์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594434068

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจรินนัท ์สขุสมาน

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-34/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 I 3(3-0-6) นายจรูญ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 E 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-16.30) 1853การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 E 3(3-0-6) ผศ.พมิลพรรณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 1841การภาษอีากรธุรกจิ3522502 D 3(3-0-6) อ.จนัทรา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1835การเงนิธุรกจิ3532202 B 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-10.30) 315, จ. (10.30-12.30) 3103การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 C 3(2-2-5) อ.กฤษดา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวจรินนัท ์สุขสมาน )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ประสทิธิ์พร เก่งทอง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

12

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594434068

นางสาวจรินนัท ์สขุสมาน

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594435001

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกมลพร นอ้ยผล

โปรแกรมวิชา การจดัการสารสนเทศทางธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-35/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 1842ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 F 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1851การเงนิธุรกจิ3532202 C 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1852จรยิธรรมทางธุรกจิและความรบัผดิชอบต่3563401 B 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-12.30) 1863การวเิคราะห ์และออกแบบระบบ3602111 A 3(2-2-5) อ. ดร.ววิศิณ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) 1864การประยุกตแ์ละพฒันาฐานขอ้มลู3602212 A 3(2-2-5) ผศ.วชัรยี ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) 435สถติธุิรกจิ4112105 F 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-15.30) 3101, จ. (15.30-17.30) 314เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 C 3(2-2-5) อ.กฤษดา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกมลพร นอ้ยผล )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ววิศิณ ์สุขแสงอร่าม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

594435001

นางสาวกมลพร นอ้ยผล

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสามพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594435002

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐชา ซ่ือสทุธิ์

โปรแกรมวิชา การจดัการสารสนเทศทางธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-35/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 1842ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 F 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1851การเงนิธุรกจิ3532202 C 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1852จรยิธรรมทางธุรกจิและความรบัผดิชอบต่3563401 B 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-12.30) 1863การวเิคราะห ์และออกแบบระบบ3602111 A 3(2-2-5) อ. ดร.ววิศิณ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) 1864การประยุกตแ์ละพฒันาฐานขอ้มลู3602212 A 3(2-2-5) ผศ.วชัรยี ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) 435สถติธุิรกจิ4112105 F 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-15.30) 3101, จ. (15.30-17.30) 314เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 C 3(2-2-5) อ.กฤษดา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวณฐัชา ซือ่สุทธิ์ )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ววิศิณ ์สุขแสงอร่าม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

594435002

นางสาวณัฐชา ซ่ือสทุธิ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสามพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594435003

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนววรรณ แซ่ฉ้ือ

โปรแกรมวิชา การจดัการสารสนเทศทางธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-35/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 1842ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 F 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1851การเงนิธุรกจิ3532202 C 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1852จรยิธรรมทางธุรกจิและความรบัผดิชอบต่3563401 B 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-12.30) 1863การวเิคราะห ์และออกแบบระบบ3602111 A 3(2-2-5) อ. ดร.ววิศิณ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) 1864การประยุกตแ์ละพฒันาฐานขอ้มลู3602212 A 3(2-2-5) ผศ.วชัรยี ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) 435สถติธุิรกจิ4112105 F 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-15.30) 3101, จ. (15.30-17.30) 314เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 C 3(2-2-5) อ.กฤษดา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวนววรรณ แซ่ฉ้ือ )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ววิศิณ ์สุขแสงอร่าม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

594435003

นางสาวนววรรณ แซ่ฉ้ือ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสามพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594435004

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสศิวรรณ เข้ียวแกว้

โปรแกรมวิชา การจดัการสารสนเทศทางธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-35/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 1842ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 F 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1851การเงนิธุรกจิ3532202 C 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1852จรยิธรรมทางธุรกจิและความรบัผดิชอบต่3563401 B 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-12.30) 1863การวเิคราะห ์และออกแบบระบบ3602111 A 3(2-2-5) อ. ดร.ววิศิณ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) 1864การประยุกตแ์ละพฒันาฐานขอ้มลู3602212 A 3(2-2-5) ผศ.วชัรยี ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) 435สถติธุิรกจิ4112105 F 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-15.30) 3101, จ. (15.30-17.30) 314เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 C 3(2-2-5) อ.กฤษดา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสศิวรรณ เขี้ยวแกว้ )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ววิศิณ ์สุขแสงอร่าม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

594435004

นางสาวสศิวรรณ เข้ียวแกว้

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสามพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594435007

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายกรวทิย ์พงษน์าค

โปรแกรมวิชา การจดัการสารสนเทศทางธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-35/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 1842ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 F 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1851การเงนิธุรกจิ3532202 C 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1852จรยิธรรมทางธุรกจิและความรบัผดิชอบต่3563401 B 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-12.30) 1863การวเิคราะห ์และออกแบบระบบ3602111 A 3(2-2-5) อ. ดร.ววิศิณ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) 1864การประยุกตแ์ละพฒันาฐานขอ้มลู3602212 A 3(2-2-5) ผศ.วชัรยี ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) 435สถติธุิรกจิ4112105 F 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-15.30) 3101, จ. (15.30-17.30) 314เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 C 3(2-2-5) อ.กฤษดา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายกรวทิย ์พงษน์าค )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ววิศิณ ์สุขแสงอร่าม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

594435007

นายกรวิทย ์พงษน์าค

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสามพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594435008

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายกนัต ์เหี้ยมหาญ

โปรแกรมวิชา การจดัการสารสนเทศทางธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-35/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 1842ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 F 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1851การเงนิธุรกจิ3532202 C 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1852จรยิธรรมทางธุรกจิและความรบัผดิชอบต่3563401 B 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-12.30) 1863การวเิคราะห ์และออกแบบระบบ3602111 A 3(2-2-5) อ. ดร.ววิศิณ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) 1864การประยุกตแ์ละพฒันาฐานขอ้มลู3602212 A 3(2-2-5) ผศ.วชัรยี ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) 435สถติธุิรกจิ4112105 F 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-15.30) 3101, จ. (15.30-17.30) 314เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 C 3(2-2-5) อ.กฤษดา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายกนัต ์เหี้ยมหาญ )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ววิศิณ ์สุขแสงอร่าม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

594435008

นายกนัต ์เหี้ยมหาญ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสามพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594435010

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายจริวฒัน ์ศรพีกุ

โปรแกรมวิชา การจดัการสารสนเทศทางธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-35/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 1842ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 F 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1851การเงนิธุรกจิ3532202 C 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1852จรยิธรรมทางธุรกจิและความรบัผดิชอบต่3563401 B 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-12.30) 1863การวเิคราะห ์และออกแบบระบบ3602111 A 3(2-2-5) อ. ดร.ววิศิณ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) 1864การประยุกตแ์ละพฒันาฐานขอ้มลู3602212 A 3(2-2-5) ผศ.วชัรยี ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) 435สถติธุิรกจิ4112105 F 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-15.30) 3101, จ. (15.30-17.30) 314เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 C 3(2-2-5) อ.กฤษดา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายจริวฒัน ์ศรพีกุ )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ววิศิณ ์สุขแสงอร่าม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

594435010

นายจริวฒัน์ ศรพีกุ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสามพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594435011

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายเจษฎากร สงัขก์ะสนิ

โปรแกรมวิชา การจดัการสารสนเทศทางธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-35/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 1842ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 F 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1851การเงนิธุรกจิ3532202 C 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1852จรยิธรรมทางธุรกจิและความรบัผดิชอบต่3563401 B 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-12.30) 1863การวเิคราะห ์และออกแบบระบบ3602111 A 3(2-2-5) อ. ดร.ววิศิณ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) 1864การประยุกตแ์ละพฒันาฐานขอ้มลู3602212 A 3(2-2-5) ผศ.วชัรยี ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) 435สถติธุิรกจิ4112105 F 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-15.30) 3101, จ. (15.30-17.30) 314เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 C 3(2-2-5) อ.กฤษดา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายเจษฎากร สงัขก์ะสนิ )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ววิศิณ ์สุขแสงอร่าม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

594435011

นายเจษฎากร สงัขก์ะสนิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสามพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594435012

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายชนสรณ์ เมธสาร

โปรแกรมวิชา การจดัการสารสนเทศทางธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-35/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 1842ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 F 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1851การเงนิธุรกจิ3532202 C 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1852จรยิธรรมทางธุรกจิและความรบัผดิชอบต่3563401 B 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-12.30) 1863การวเิคราะห ์และออกแบบระบบ3602111 A 3(2-2-5) อ. ดร.ววิศิณ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) 1864การประยุกตแ์ละพฒันาฐานขอ้มลู3602212 A 3(2-2-5) ผศ.วชัรยี ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) 435สถติธุิรกจิ4112105 F 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-15.30) 3101, จ. (15.30-17.30) 314เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 C 3(2-2-5) อ.กฤษดา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายชนสรณ ์เมธสาร )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ววิศิณ ์สุขแสงอร่าม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

594435012

นายชนสรณ์ เมธสาร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสามพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594435015

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐพงษ ์วงคพ์ราหมณ์

โปรแกรมวิชา การจดัการสารสนเทศทางธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-35/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 1842ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 F 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1851การเงนิธุรกจิ3532202 C 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1852จรยิธรรมทางธุรกจิและความรบัผดิชอบต่3563401 B 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-12.30) 1863การวเิคราะห ์และออกแบบระบบ3602111 A 3(2-2-5) อ. ดร.ววิศิณ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) 1864การประยุกตแ์ละพฒันาฐานขอ้มลู3602212 A 3(2-2-5) ผศ.วชัรยี ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) 435สถติธุิรกจิ4112105 F 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-15.30) 3101, จ. (15.30-17.30) 314เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 C 3(2-2-5) อ.กฤษดา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายณฐัพงษ ์วงคพ์ราหมณ ์)

 13,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ววิศิณ ์สุขแสงอร่าม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

594435015

นายณัฐพงษ ์วงคพ์ราหมณ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสามพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594435016

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายทนงศกัด์ิ พรมเช้ือ

โปรแกรมวิชา การจดัการสารสนเทศทางธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-35/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 1842ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 F 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-12.30) 1863การวเิคราะห ์และออกแบบระบบ3602111 A 3(2-2-5) อ. ดร.ววิศิณ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) 1864การประยุกตแ์ละพฒันาฐานขอ้มลู3602212 A 3(2-2-5) ผศ.วชัรยี ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 3101, จ. (15.30-17.30) 314เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 C 3(2-2-5) อ.กฤษดา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายทนงศกัดิ์ พรมเชื้อ )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ววิศิณ ์สุขแสงอร่าม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 0

*

*

12 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

594435016

นายทนงศกัด์ิ พรมเช้ือ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสามพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594435017

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายทวศีกัด์ิ เอมาวฒัน์

โปรแกรมวิชา การจดัการสารสนเทศทางธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-35/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 1842ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 F 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1851การเงนิธุรกจิ3532202 C 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1852จรยิธรรมทางธุรกจิและความรบัผดิชอบต่3563401 B 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-12.30) 1863การวเิคราะห ์และออกแบบระบบ3602111 A 3(2-2-5) อ. ดร.ววิศิณ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) 1864การประยุกตแ์ละพฒันาฐานขอ้มลู3602212 A 3(2-2-5) ผศ.วชัรยี ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) 435สถติธุิรกจิ4112105 F 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-15.30) 3101, จ. (15.30-17.30) 314เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 C 3(2-2-5) อ.กฤษดา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายทวศีกัดิ์ เอมาวฒัน ์)

 13,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ววิศิณ ์สุขแสงอร่าม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

594435017

นายทวีศกัด์ิ เอมาวฒัน์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสามพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594435018

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายธีรภทัร ดิษฐลาํดบั

โปรแกรมวิชา การจดัการสารสนเทศทางธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-35/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 1842ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 F 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1851การเงนิธุรกจิ3532202 C 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1852จรยิธรรมทางธุรกจิและความรบัผดิชอบต่3563401 B 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-12.30) 1863การวเิคราะห ์และออกแบบระบบ3602111 A 3(2-2-5) อ. ดร.ววิศิณ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) 1864การประยุกตแ์ละพฒันาฐานขอ้มลู3602212 A 3(2-2-5) ผศ.วชัรยี ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) 435สถติธุิรกจิ4112105 F 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-15.30) 3101, จ. (15.30-17.30) 314เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 C 3(2-2-5) อ.กฤษดา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายธรีภทัร ดษิฐลาํดบั )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ววิศิณ ์สุขแสงอร่าม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

594435018

นายธีรภทัร ดิษฐลาํดบั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสามพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594435021

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายปฏมิากรณ์ บูรณารมย์

โปรแกรมวิชา การจดัการสารสนเทศทางธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-35/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 1842ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 F 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1851การเงนิธุรกจิ3532202 C 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1852จรยิธรรมทางธุรกจิและความรบัผดิชอบต่3563401 B 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-12.30) 1863การวเิคราะห ์และออกแบบระบบ3602111 A 3(2-2-5) อ. ดร.ววิศิณ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) 1864การประยุกตแ์ละพฒันาฐานขอ้มลู3602212 A 3(2-2-5) ผศ.วชัรยี ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) 435สถติธุิรกจิ4112105 F 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-15.30) 3101, จ. (15.30-17.30) 314เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 C 3(2-2-5) อ.กฤษดา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายปฏมิากรณ ์บูรณารมย ์)

 13,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ววิศิณ ์สุขแสงอร่าม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

594435021

นายปฏมิากรณ์ บูรณารมย์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสามพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594435022

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายพทัธนนัท ์กรีตชิยัทพิย ์

โปรแกรมวิชา การจดัการสารสนเทศทางธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-35/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 1842ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 F 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1851การเงนิธุรกจิ3532202 C 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1852จรยิธรรมทางธุรกจิและความรบัผดิชอบต่3563401 B 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-12.30) 1863การวเิคราะห ์และออกแบบระบบ3602111 A 3(2-2-5) อ. ดร.ววิศิณ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) 1864การประยุกตแ์ละพฒันาฐานขอ้มลู3602212 A 3(2-2-5) ผศ.วชัรยี ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) 435สถติธุิรกจิ4112105 F 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-15.30) 3101, จ. (15.30-17.30) 314เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 C 3(2-2-5) อ.กฤษดา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายพทัธนนัท ์กรีตชิยัทพิย ์)

 13,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ววิศิณ ์สุขแสงอร่าม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

594435022

นายพทัธนนัท ์กรีตชิยัทพิย์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสามพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594435025

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายภาวนิ เยน็ต ัง้

โปรแกรมวิชา การจดัการสารสนเทศทางธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-35/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 1842ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 F 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1851การเงนิธุรกจิ3532202 C 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1852จรยิธรรมทางธุรกจิและความรบัผดิชอบต่3563401 B 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-12.30) 1863การวเิคราะห ์และออกแบบระบบ3602111 A 3(2-2-5) อ. ดร.ววิศิณ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) 1864การประยุกตแ์ละพฒันาฐานขอ้มลู3602212 A 3(2-2-5) ผศ.วชัรยี ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) 435สถติธุิรกจิ4112105 F 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-15.30) 3101, จ. (15.30-17.30) 314เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 C 3(2-2-5) อ.กฤษดา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายภาวนิ เยน็ต ัง้ )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ววิศิณ ์สุขแสงอร่าม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

594435025

นายภาวิน เยน็ต ัง้

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสามพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594435026

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายวชิรวทิย ์ต่างแดน

โปรแกรมวิชา การจดัการสารสนเทศทางธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-35/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 1842ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 F 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1851การเงนิธุรกจิ3532202 C 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1852จรยิธรรมทางธุรกจิและความรบัผดิชอบต่3563401 B 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-12.30) 1863การวเิคราะห ์และออกแบบระบบ3602111 A 3(2-2-5) อ. ดร.ววิศิณ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) 1864การประยุกตแ์ละพฒันาฐานขอ้มลู3602212 A 3(2-2-5) ผศ.วชัรยี ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) 435สถติธุิรกจิ4112105 F 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-15.30) 3101, จ. (15.30-17.30) 314เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 C 3(2-2-5) อ.กฤษดา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายวชริวทิย ์ต่างแดน )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ววิศิณ ์สุขแสงอร่าม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

594435026

นายวชิรวิทย ์ต่างแดน

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสามพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594435029

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายศศลกัษณ์ สาคร

โปรแกรมวิชา การจดัการสารสนเทศทางธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-35/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 1842ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 F 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1851การเงนิธุรกจิ3532202 C 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1852จรยิธรรมทางธุรกจิและความรบัผดิชอบต่3563401 B 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-12.30) 1863การวเิคราะห ์และออกแบบระบบ3602111 A 3(2-2-5) อ. ดร.ววิศิณ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) 1864การประยุกตแ์ละพฒันาฐานขอ้มลู3602212 A 3(2-2-5) ผศ.วชัรยี ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) 435สถติธุิรกจิ4112105 F 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-15.30) 3101, จ. (15.30-17.30) 314เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 C 3(2-2-5) อ.กฤษดา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายศศลกัษณ ์สาคร )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ววิศิณ ์สุขแสงอร่าม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

594435029

นายศศลกัษณ์ สาคร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสามพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594435030

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายสามารถ มนเทยีร

โปรแกรมวิชา การจดัการสารสนเทศทางธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-35/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 1842ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 F 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1851การเงนิธุรกจิ3532202 C 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1852จรยิธรรมทางธุรกจิและความรบัผดิชอบต่3563401 B 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-12.30) 1863การวเิคราะห ์และออกแบบระบบ3602111 A 3(2-2-5) อ. ดร.ววิศิณ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) 1864การประยุกตแ์ละพฒันาฐานขอ้มลู3602212 A 3(2-2-5) ผศ.วชัรยี ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) 435สถติธุิรกจิ4112105 F 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-15.30) 3101, จ. (15.30-17.30) 314เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 C 3(2-2-5) อ.กฤษดา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายสามารถ มนเทยีร )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ววิศิณ ์สุขแสงอร่าม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

594435030

นายสามารถ มนเทยีร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสามพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594435031

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายสเุมธี รมิธีระกลุ

โปรแกรมวิชา การจดัการสารสนเทศทางธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-35/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 1842ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 F 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1851การเงนิธุรกจิ3532202 C 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1852จรยิธรรมทางธุรกจิและความรบัผดิชอบต่3563401 B 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-12.30) 1863การวเิคราะห ์และออกแบบระบบ3602111 A 3(2-2-5) อ. ดร.ววิศิณ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) 1864การประยุกตแ์ละพฒันาฐานขอ้มลู3602212 A 3(2-2-5) ผศ.วชัรยี ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) 435สถติธุิรกจิ4112105 F 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-15.30) 3101, จ. (15.30-17.30) 314เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 C 3(2-2-5) อ.กฤษดา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายสุเมธ ีรมิธรีะกลุ )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ววิศิณ ์สุขแสงอร่าม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

594435031

นายสเุมธี รมิธีระกลุ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสามพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594435032

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายอนวทัย ์นุชประเสรฐิ

โปรแกรมวิชา การจดัการสารสนเทศทางธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-35/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 1842ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 F 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1851การเงนิธุรกจิ3532202 C 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1852จรยิธรรมทางธุรกจิและความรบัผดิชอบต่3563401 B 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-12.30) 1863การวเิคราะห ์และออกแบบระบบ3602111 A 3(2-2-5) อ. ดร.ววิศิณ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) 1864การประยุกตแ์ละพฒันาฐานขอ้มลู3602212 A 3(2-2-5) ผศ.วชัรยี ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) 435สถติธุิรกจิ4112105 F 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-15.30) 3101, จ. (15.30-17.30) 314เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 C 3(2-2-5) อ.กฤษดา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายอนวทัย ์นุชประเสรฐิ )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ววิศิณ ์สุขแสงอร่าม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

594435032

นายอนวทัย ์นุชประเสรฐิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสามพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594435034

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกณัฐกิา แสงหริญั

โปรแกรมวิชา การจดัการสารสนเทศทางธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-35/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 1842ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 F 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1851การเงนิธุรกจิ3532202 C 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1852จรยิธรรมทางธุรกจิและความรบัผดิชอบต่3563401 B 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-12.30) 1863การวเิคราะห ์และออกแบบระบบ3602111 A 3(2-2-5) อ. ดร.ววิศิณ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) 1864การประยุกตแ์ละพฒันาฐานขอ้มลู3602212 A 3(2-2-5) ผศ.วชัรยี ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) 435สถติธุิรกจิ4112105 F 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-15.30) 3101, จ. (15.30-17.30) 314เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 C 3(2-2-5) อ.กฤษดา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกณัฐกิา แสงหริญั )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ววิศิณ ์สุขแสงอร่าม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

594435034

นางสาวกณัฐกิา แสงหริญั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสามพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594435035

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายปกรณ์ แจม่จาํรสั

โปรแกรมวิชา การจดัการสารสนเทศทางธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-35/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 1842ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 F 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1851การเงนิธุรกจิ3532202 C 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1852จรยิธรรมทางธุรกจิและความรบัผดิชอบต่3563401 B 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-12.30) 1863การวเิคราะห ์และออกแบบระบบ3602111 A 3(2-2-5) อ. ดร.ววิศิณ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) 1864การประยุกตแ์ละพฒันาฐานขอ้มลู3602212 A 3(2-2-5) ผศ.วชัรยี ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) 435สถติธุิรกจิ4112105 F 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-15.30) 3101, จ. (15.30-17.30) 314เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 C 3(2-2-5) อ.กฤษดา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายปกรณ ์แจ่มจาํรสั )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ววิศิณ ์สุขแสงอร่าม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

594435035

นายปกรณ์ แจม่จาํรสั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสามพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594435038

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปิยาภรณ์ พชิิตวจิยั

โปรแกรมวิชา การจดัการสารสนเทศทางธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-35/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 1842ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 F 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1851การเงนิธุรกจิ3532202 C 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1852จรยิธรรมทางธุรกจิและความรบัผดิชอบต่3563401 B 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-12.30) 1863การวเิคราะห ์และออกแบบระบบ3602111 A 3(2-2-5) อ. ดร.ววิศิณ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) 1864การประยุกตแ์ละพฒันาฐานขอ้มลู3602212 A 3(2-2-5) ผศ.วชัรยี ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) 435สถติธุิรกจิ4112105 F 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-15.30) 3101, จ. (15.30-17.30) 314เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 C 3(2-2-5) อ.กฤษดา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวปิยาภรณ ์พชิติวจิยั )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ววิศิณ ์สุขแสงอร่าม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

594435038

นางสาวปิยาภรณ์ พชิิตวิจยั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสามพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594435040

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายสหรฐั นอ้ยผิวนวล

โปรแกรมวิชา การจดัการสารสนเทศทางธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-35/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 1842ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 F 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1851การเงนิธุรกจิ3532202 C 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1852จรยิธรรมทางธุรกจิและความรบัผดิชอบต่3563401 B 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-12.30) 1863การวเิคราะห ์และออกแบบระบบ3602111 A 3(2-2-5) อ. ดร.ววิศิณ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) 1864การประยุกตแ์ละพฒันาฐานขอ้มลู3602212 A 3(2-2-5) ผศ.วชัรยี ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) 435สถติธุิรกจิ4112105 F 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-15.30) 3101, จ. (15.30-17.30) 314เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 C 3(2-2-5) อ.กฤษดา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายสหรฐั นอ้ยผวินวล )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ววิศิณ ์สุขแสงอร่าม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

594435040

นายสหรฐั นอ้ยผิวนวล

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสามพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594435041

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายกจิณัฐ เที่ยงธรรม

โปรแกรมวิชา การจดัการสารสนเทศทางธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-35/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 1842ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 F 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1851การเงนิธุรกจิ3532202 C 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1852จรยิธรรมทางธุรกจิและความรบัผดิชอบต่3563401 B 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-12.30) 1863การวเิคราะห ์และออกแบบระบบ3602111 A 3(2-2-5) อ. ดร.ววิศิณ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) 1864การประยุกตแ์ละพฒันาฐานขอ้มลู3602212 A 3(2-2-5) ผศ.วชัรยี ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) 435สถติธุิรกจิ4112105 F 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-15.30) 3101, จ. (15.30-17.30) 314เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 C 3(2-2-5) อ.กฤษดา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายกจิณฐั เทีย่งธรรม )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ววิศิณ ์สุขแสงอร่าม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

594435041

นายกจิณัฐ เที่ยงธรรม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสามพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594435043

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอสมาภรณ์ กล ัน่ยิ่ง

โปรแกรมวิชา การจดัการสารสนเทศทางธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-35/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 1842ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 F 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1851การเงนิธุรกจิ3532202 C 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1852จรยิธรรมทางธุรกจิและความรบัผดิชอบต่3563401 B 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-12.30) 1863การวเิคราะห ์และออกแบบระบบ3602111 A 3(2-2-5) อ. ดร.ววิศิณ์ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-12.30) 1864การประยุกตแ์ละพฒันาฐานขอ้มลู3602212 A 3(2-2-5) ผศ.วชัรยี ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) 435สถติธุิรกจิ4112105 F 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-15.30) 3101, จ. (15.30-17.30) 314เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 C 3(2-2-5) อ.กฤษดา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอสมาภรณ ์กล ัน่ยิง่ )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ววิศิณ ์สุขแสงอร่าม )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

594435043

นางสาวอสมาภรณ์ กล ัน่ยิ่ง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสามพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594436002

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเจนจริา ผ่ึงผาย

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-36/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 J 3(3-0-6) อ.พงษล์ดา, อ.ทศันยั 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 G 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1851การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 F 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1844การจดัการดา้นการขายและเทคนิคการขา3542301 A 3(3-0-6) อ.สุธาสนีิ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1852จรยิธรรมทางธุรกจิและความรบัผดิชอบต่3563401 C 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1855การจดัแสดงสนิคา้และการตกแต่งรา้น3612202 A 3(3-0-6) อ.ฐายกิา 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) 435สถติธุิรกจิ4112105 G 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวเจนจริา ผึง่ผาย )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ฐายกิา กสวิทิยอ์าํนวย )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594436002

นางสาวเจนจริา ผ่ึงผาย

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594436003

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธีรารตัน ์พูลสวสัด์ิ

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-36/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 J 3(3-0-6) อ.พงษล์ดา, อ.ทศันยั 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 G 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1851การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 F 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1844การจดัการดา้นการขายและเทคนิคการขา3542301 A 3(3-0-6) อ.สุธาสนีิ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1852จรยิธรรมทางธุรกจิและความรบัผดิชอบต่3563401 C 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1855การจดัแสดงสนิคา้และการตกแต่งรา้น3612202 A 3(3-0-6) อ.ฐายกิา 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) 435สถติธุิรกจิ4112105 G 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวธรีารตัน ์พลูสวสัดิ์ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ฐายกิา กสวิทิยอ์าํนวย )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594436003

นางสาวธีรารตัน์ พูลสวสัด์ิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594436004

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนดาลยั พนาคงคา

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-36/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (13.30-16.30) 435สถติธุิรกจิ4112105 G 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวนดาลยั พนาคงคา )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ฐายกิา กสวิทิยอ์าํนวย )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

 3

*

*

 3 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594436004

นางสาวนดาลยั พนาคงคา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594436005

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปิยวรรณ นุชนอ้ย

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-36/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 J 3(3-0-6) อ.พงษล์ดา, อ.ทศันยั 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 G 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1851การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 F 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1844การจดัการดา้นการขายและเทคนิคการขา3542301 A 3(3-0-6) อ.สุธาสนีิ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1852จรยิธรรมทางธุรกจิและความรบัผดิชอบต่3563401 C 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1855การจดัแสดงสนิคา้และการตกแต่งรา้น3612202 A 3(3-0-6) อ.ฐายกิา 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) 435สถติธุิรกจิ4112105 G 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวปิยวรรณ นุชนอ้ย )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ฐายกิา กสวิทิยอ์าํนวย )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594436005

นางสาวปิยวรรณ นุชนอ้ย

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594436006

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพรทริา มาลแีกว้

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-36/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 J 3(3-0-6) อ.พงษล์ดา, อ.ทศันยั 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 G 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1851การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 F 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1844การจดัการดา้นการขายและเทคนิคการขา3542301 A 3(3-0-6) อ.สุธาสนีิ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1852จรยิธรรมทางธุรกจิและความรบัผดิชอบต่3563401 C 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1855การจดัแสดงสนิคา้และการตกแต่งรา้น3612202 A 3(3-0-6) อ.ฐายกิา 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) 435สถติธุิรกจิ4112105 G 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวพรทริา มาลแีกว้ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ฐายกิา กสวิทิยอ์าํนวย )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594436006

นางสาวพรทริา มาลแีกว้

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594436007

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพชัราภรณ์ หนิเม็ก

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-36/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 J 3(3-0-6) อ.พงษล์ดา, อ.ทศันยั 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 G 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1851การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 F 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1844การจดัการดา้นการขายและเทคนิคการขา3542301 A 3(3-0-6) อ.สุธาสนีิ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1852จรยิธรรมทางธุรกจิและความรบัผดิชอบต่3563401 C 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1855การจดัแสดงสนิคา้และการตกแต่งรา้น3612202 A 3(3-0-6) อ.ฐายกิา 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) 435สถติธุิรกจิ4112105 G 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวพชัราภรณ ์หนิเมก็ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ฐายกิา กสวิทิยอ์าํนวย )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594436007

นางสาวพชัราภรณ์ หนิเม็ก

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594436012

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศภุาสณีิย ์กาญจนโรจน์

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-36/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 J 3(3-0-6) อ.พงษล์ดา, อ.ทศันยั 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 G 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1851การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 F 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1844การจดัการดา้นการขายและเทคนิคการขา3542301 A 3(3-0-6) อ.สุธาสนีิ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1852จรยิธรรมทางธุรกจิและความรบัผดิชอบต่3563401 C 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1855การจดัแสดงสนิคา้และการตกแต่งรา้น3612202 A 3(3-0-6) อ.ฐายกิา 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) 435สถติธุิรกจิ4112105 G 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวศุภาสณีิย ์กาญจนโรจน ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ฐายกิา กสวิทิยอ์าํนวย )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594436012

นางสาวศภุาสณีิย ์กาญจนโรจน์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594436017

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายภาณุวฒัน ์ภมุมาลา

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-36/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 J 3(3-0-6) อ.พงษล์ดา, อ.ทศันยั 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 G 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1851การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 F 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1844การจดัการดา้นการขายและเทคนิคการขา3542301 A 3(3-0-6) อ.สุธาสนีิ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1852จรยิธรรมทางธุรกจิและความรบัผดิชอบต่3563401 C 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1855การจดัแสดงสนิคา้และการตกแต่งรา้น3612202 A 3(3-0-6) อ.ฐายกิา 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) 435สถติธุิรกจิ4112105 G 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายภาณุวฒัน ์ภมุมาลา )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ฐายกิา กสวิทิยอ์าํนวย )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594436017

นายภาณุวฒัน์ ภมุมาลา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594436022

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววรญัญา แซ่ตนั

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-36/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 1836ภาษาองักฤษเพือ่การตลาด1552603 D 3(2-1-6) อ.จรรยาพร 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 139, พ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 D 3(3-0-6) อ.สกลุ, อ.ทศันยั 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 G 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1844การบรหิารการผลติและการปฏบิตักิาร3563302 F 3(3-0-6) พนัจ่าโททฆิมัพร 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-12.30) 1821วธิวีจิยัทางธุรกจิ3564902 G 3(2-2-5) ผศ. ดร.กฤตชน 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (13.30-16.30) 1864การเตรยีมความพรอ้มสหกจิศึกษา3614801 A 2(0-45) อ. ดร.ววิศิณ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (13.30-16.30) 435สถติธุิรกจิ4112105 G 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาววรญัญา แซ่ตนั )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ฐายกิา กสวิทิยอ์าํนวย )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11

 9

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594436022

นางสาววรญัญา แซ่ตนั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594436023

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐมน ถนอมกลอ่ม

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-36/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 J 3(3-0-6) อ.พงษล์ดา, อ.ทศันยั 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 G 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1851การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 F 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1844การจดัการดา้นการขายและเทคนิคการขา3542301 A 3(3-0-6) อ.สุธาสนีิ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1852จรยิธรรมทางธุรกจิและความรบัผดิชอบต่3563401 C 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1855การจดัแสดงสนิคา้และการตกแต่งรา้น3612202 A 3(3-0-6) อ.ฐายกิา 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) 435สถติธุิรกจิ4112105 G 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวณฐัมน ถนอมกลอ่ม )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ฐายกิา กสวิทิยอ์าํนวย )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594436023

นางสาวณัฐมน ถนอมกลอ่ม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594436024

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพชัรนิทร ์เกดิทรพัย ์

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-36/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 J 3(3-0-6) อ.พงษล์ดา, อ.ทศันยั 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 G 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1851การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 F 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1844การจดัการดา้นการขายและเทคนิคการขา3542301 A 3(3-0-6) อ.สุธาสนีิ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1852จรยิธรรมทางธุรกจิและความรบัผดิชอบต่3563401 C 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1855การจดัแสดงสนิคา้และการตกแต่งรา้น3612202 A 3(3-0-6) อ.ฐายกิา 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) 435สถติธุิรกจิ4112105 G 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวพชัรนิทร ์เกดิทรพัย ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ฐายกิา กสวิทิยอ์าํนวย )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594436024

นางสาวพชัรนิทร ์เกดิทรพัย์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594436025

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐกานต ์คชสระกลุ

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-36/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 J 3(3-0-6) อ.พงษล์ดา, อ.ทศันยั 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 G 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1851การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 F 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1844การจดัการดา้นการขายและเทคนิคการขา3542301 A 3(3-0-6) อ.สุธาสนีิ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1852จรยิธรรมทางธุรกจิและความรบัผดิชอบต่3563401 C 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1855การจดัแสดงสนิคา้และการตกแต่งรา้น3612202 A 3(3-0-6) อ.ฐายกิา 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) 435สถติธุิรกจิ4112105 G 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวณฐักานต ์คชสระกลุ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ฐายกิา กสวิทิยอ์าํนวย )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594436025

นางสาวณัฐกานต ์คชสระกลุ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594436026

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจณิณพตั ทองเงนิ

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-36/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-11.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 J 3(3-0-6) อ.พงษล์ดา, อ.ทศันยั 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 G 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1851การบญัชเีพือ่การจดัการ3522201 F 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1844การจดัการดา้นการขายและเทคนิคการขา3542301 A 3(3-0-6) อ.สุธาสนีิ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1852จรยิธรรมทางธุรกจิและความรบัผดิชอบต่3563401 C 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 1855การจดัแสดงสนิคา้และการตกแต่งรา้น3612202 A 3(3-0-6) อ.ฐายกิา 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) 435สถติธุิรกจิ4112105 G 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวจณิณพตั ทองเงนิ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ฐายกิา กสวิทิยอ์าํนวย )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594436026

นางสาวจณิณพตั ทองเงนิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594437001

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกชกร กมลพนัธ์

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-37/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 K 3(3-0-6) อ.พงษล์ดา, อ.ทศันยั 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 H 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1851การเงนิธุรกจิ3532202 D 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1433ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 G 3(3-0-6) อ.ประสทิธิ์พร 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1834จรยิธรรมทางธุรกจิและความรบัผดิชอบต่3563401 D 3(3-0-6) อ. ดร.ชยนนัท์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1836การตลาดระหวา่งประเทศ3622103 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชยนนัท์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 435สถติธุิรกจิ4112105 H 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกชกร กมลพนัธ ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ชยนนัท ์จงเจรญิชยัสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594437001

นางสาวกชกร กมลพนัธ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594437002

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกญัชลกิา โกตกูิล

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-37/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 K 3(3-0-6) อ.พงษล์ดา, อ.ทศันยั 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 H 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1851การเงนิธุรกจิ3532202 D 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1433ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 G 3(3-0-6) อ.ประสทิธิ์พร 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1834จรยิธรรมทางธุรกจิและความรบัผดิชอบต่3563401 D 3(3-0-6) อ. ดร.ชยนนัท์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1836การตลาดระหวา่งประเทศ3622103 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชยนนัท์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 435สถติธุิรกจิ4112105 H 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกญัชลกิา โกตกูิล )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ชยนนัท ์จงเจรญิชยัสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594437002

นางสาวกญัชลกิา โกตกูิล

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594437004

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววาทนีิ ขนัธาฤทธิ์

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-37/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 K 3(3-0-6) อ.พงษล์ดา, อ.ทศันยั 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 H 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1851การเงนิธุรกจิ3532202 D 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1433ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 G 3(3-0-6) อ.ประสทิธิ์พร 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1834จรยิธรรมทางธุรกจิและความรบัผดิชอบต่3563401 D 3(3-0-6) อ. ดร.ชยนนัท์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1836การตลาดระหวา่งประเทศ3622103 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชยนนัท์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 435สถติธุิรกจิ4112105 H 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาววาทนีิ ขนัธาฤทธิ์ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ชยนนัท ์จงเจรญิชยัสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594437004

นางสาววาทนีิ ขนัธาฤทธิ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594437005

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายกฤษตนิ แซ่เอี้ยะ

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-37/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 K 3(3-0-6) อ.พงษล์ดา, อ.ทศันยั 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 H 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1851การเงนิธุรกจิ3532202 D 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1433ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 G 3(3-0-6) อ.ประสทิธิ์พร 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1834จรยิธรรมทางธุรกจิและความรบัผดิชอบต่3563401 D 3(3-0-6) อ. ดร.ชยนนัท์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1836การตลาดระหวา่งประเทศ3622103 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชยนนัท์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 435สถติธุิรกจิ4112105 H 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายกฤษตนิ แซ่เอี้ยะ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ชยนนัท ์จงเจรญิชยัสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594437005

นายกฤษตนิ แซ่เอี้ยะ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594437006

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายจตรุงค ์สขุสะอาด

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-37/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 K 3(3-0-6) อ.พงษล์ดา, อ.ทศันยั 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 H 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1851การเงนิธุรกจิ3532202 D 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1433ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 G 3(3-0-6) อ.ประสทิธิ์พร 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1834จรยิธรรมทางธุรกจิและความรบัผดิชอบต่3563401 D 3(3-0-6) อ. ดร.ชยนนัท์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1836การตลาดระหวา่งประเทศ3622103 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชยนนัท์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 435สถติธุิรกจิ4112105 H 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายจตรุงค ์สุขสะอาด )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ชยนนัท ์จงเจรญิชยัสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594437006

นายจตรุงค ์สขุสะอาด

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594437007

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายญาณิน มงคลศิรโิรจน์

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-37/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 K 3(3-0-6) อ.พงษล์ดา, อ.ทศันยั 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 H 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1851การเงนิธุรกจิ3532202 D 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1433ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 G 3(3-0-6) อ.ประสทิธิ์พร 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1834จรยิธรรมทางธุรกจิและความรบัผดิชอบต่3563401 D 3(3-0-6) อ. ดร.ชยนนัท์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1836การตลาดระหวา่งประเทศ3622103 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชยนนัท์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 435สถติธุิรกจิ4112105 H 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายญาณิน มงคลศิรโิรจน ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ชยนนัท ์จงเจรญิชยัสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594437007

นายญาณิน มงคลศิรโิรจน์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594437009

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจริภญิญา ลิ้มเอบิไทย

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-37/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 K 3(3-0-6) อ.พงษล์ดา, อ.ทศันยั 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 H 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1851การเงนิธุรกจิ3532202 D 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1433ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 G 3(3-0-6) อ.ประสทิธิ์พร 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1834จรยิธรรมทางธุรกจิและความรบัผดิชอบต่3563401 D 3(3-0-6) อ. ดร.ชยนนัท์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1836การตลาดระหวา่งประเทศ3622103 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชยนนัท์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 435สถติธุิรกจิ4112105 H 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวจริภญิญา ลิ้มเอบิไทย )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ชยนนัท ์จงเจรญิชยัสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594437009

นางสาวจริภญิญา ลิ้มเอบิไทย

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594437012

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปรายฟ้า ใจเด็ด

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-37/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 K 3(3-0-6) อ.พงษล์ดา, อ.ทศันยั 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 H 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1851การเงนิธุรกจิ3532202 D 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1433ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 G 3(3-0-6) อ.ประสทิธิ์พร 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1834จรยิธรรมทางธุรกจิและความรบัผดิชอบต่3563401 D 3(3-0-6) อ. ดร.ชยนนัท์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1836การตลาดระหวา่งประเทศ3622103 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชยนนัท์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 435สถติธุิรกจิ4112105 H 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวปรายฟ้า ใจเดด็ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ชยนนัท ์จงเจรญิชยัสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594437012

นางสาวปรายฟ้า ใจเด็ด

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594437013

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวหน่ึงฤทยั หอมคง

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-37/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 K 3(3-0-6) อ.พงษล์ดา, อ.ทศันยั 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 H 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1851การเงนิธุรกจิ3532202 D 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1433ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 G 3(3-0-6) อ.ประสทิธิ์พร 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1834จรยิธรรมทางธุรกจิและความรบัผดิชอบต่3563401 D 3(3-0-6) อ. ดร.ชยนนัท์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1836การตลาดระหวา่งประเทศ3622103 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชยนนัท์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 435สถติธุิรกจิ4112105 H 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวหน่ึงฤทยั หอมคง )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ชยนนัท ์จงเจรญิชยัสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594437013

นางสาวหน่ึงฤทยั หอมคง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594437014

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจารุวรรณ จนัทวงศ์

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-37/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 K 3(3-0-6) อ.พงษล์ดา, อ.ทศันยั 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 H 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1851การเงนิธุรกจิ3532202 D 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1433ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 G 3(3-0-6) อ.ประสทิธิ์พร 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1834จรยิธรรมทางธุรกจิและความรบัผดิชอบต่3563401 D 3(3-0-6) อ. ดร.ชยนนัท์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1836การตลาดระหวา่งประเทศ3622103 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชยนนัท์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 435สถติธุิรกจิ4112105 H 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวจารุวรรณ จนัทวงศ ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ชยนนัท ์จงเจรญิชยัสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594437014

นางสาวจารุวรรณ จนัทวงศ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594437016

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศภุนิดา เชียงวงศ์

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-37/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 K 3(3-0-6) อ.พงษล์ดา, อ.ทศันยั 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 H 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1851การเงนิธุรกจิ3532202 D 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1433ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 G 3(3-0-6) อ.ประสทิธิ์พร 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1834จรยิธรรมทางธุรกจิและความรบัผดิชอบต่3563401 D 3(3-0-6) อ. ดร.ชยนนัท์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1836การตลาดระหวา่งประเทศ3622103 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชยนนัท์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 435สถติธุิรกจิ4112105 H 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวศุภนิดา เชยีงวงศ ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ชยนนัท ์จงเจรญิชยัสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594437016

นางสาวศภุนิดา เชียงวงศ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594437017

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวยลภา ศรสีวุรรณ

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-37/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 K 3(3-0-6) อ.พงษล์ดา, อ.ทศันยั 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 H 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1851การเงนิธุรกจิ3532202 D 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1433ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 G 3(3-0-6) อ.ประสทิธิ์พร 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1834จรยิธรรมทางธุรกจิและความรบัผดิชอบต่3563401 D 3(3-0-6) อ. ดร.ชยนนัท์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1836การตลาดระหวา่งประเทศ3622103 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชยนนัท์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 435สถติธุิรกจิ4112105 H 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวยลภา ศรสุีวรรณ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ชยนนัท ์จงเจรญิชยัสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594437017

นางสาวยลภา ศรสีวุรรณ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594437018

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกนกวรรณ แสงเครอื

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-37/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 K 3(3-0-6) อ.พงษล์ดา, อ.ทศันยั 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 H 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1851การเงนิธุรกจิ3532202 D 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1433ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 G 3(3-0-6) อ.ประสทิธิ์พร 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1834จรยิธรรมทางธุรกจิและความรบัผดิชอบต่3563401 D 3(3-0-6) อ. ดร.ชยนนัท์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1836การตลาดระหวา่งประเทศ3622103 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชยนนัท์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 435สถติธุิรกจิ4112105 H 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกนกวรรณ แสงเครอื )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ชยนนัท ์จงเจรญิชยัสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594437018

นางสาวกนกวรรณ แสงเครอื

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594437019

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปรยิกร จาํปาเฟ่ือง

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-37/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 K 3(3-0-6) อ.พงษล์ดา, อ.ทศันยั 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 H 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1851การเงนิธุรกจิ3532202 D 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1433ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 G 3(3-0-6) อ.ประสทิธิ์พร 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1834จรยิธรรมทางธุรกจิและความรบัผดิชอบต่3563401 D 3(3-0-6) อ. ดร.ชยนนัท์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1836การตลาดระหวา่งประเทศ3622103 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชยนนัท์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 435สถติธุิรกจิ4112105 H 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวปรยิกร จาํปาเฟ่ือง )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ชยนนัท ์จงเจรญิชยัสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594437019

นางสาวปรยิกร จาํปาเฟ่ือง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594437021

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววรีญา สภุาพ

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-37/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 K 3(3-0-6) อ.พงษล์ดา, อ.ทศันยั 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 H 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1851การเงนิธุรกจิ3532202 D 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1433ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 G 3(3-0-6) อ.ประสทิธิ์พร 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1834จรยิธรรมทางธุรกจิและความรบัผดิชอบต่3563401 D 3(3-0-6) อ. ดร.ชยนนัท์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1836การตลาดระหวา่งประเทศ3622103 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชยนนัท์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 435สถติธุิรกจิ4112105 H 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาววรีญา สุภาพ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ชยนนัท ์จงเจรญิชยัสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594437021

นางสาววีรญา สภุาพ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594437022

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายยทุธนา เหลอืบชม

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-37/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 K 3(3-0-6) อ.พงษล์ดา, อ.ทศันยั 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 H 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1851การเงนิธุรกจิ3532202 D 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1433ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 G 3(3-0-6) อ.ประสทิธิ์พร 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1834จรยิธรรมทางธุรกจิและความรบัผดิชอบต่3563401 D 3(3-0-6) อ. ดร.ชยนนัท์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1836การตลาดระหวา่งประเทศ3622103 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชยนนัท์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 435สถติธุิรกจิ4112105 H 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายยุทธนา เหลอืบชม )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ชยนนัท ์จงเจรญิชยัสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594437022

นายยทุธนา เหลอืบชม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594437024

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจนัทรา วรรณกาล

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-37/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 K 3(3-0-6) อ.พงษล์ดา, อ.ทศันยั 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 H 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1851การเงนิธุรกจิ3532202 D 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1433ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 G 3(3-0-6) อ.ประสทิธิ์พร 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1834จรยิธรรมทางธุรกจิและความรบัผดิชอบต่3563401 D 3(3-0-6) อ. ดร.ชยนนัท์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1836การตลาดระหวา่งประเทศ3622103 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชยนนัท์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 435สถติธุิรกจิ4112105 H 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวจนัทรา วรรณกาล )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ชยนนัท ์จงเจรญิชยัสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594437024

นางสาวจนัทรา วรรณกาล

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594437025

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวผกาวรรณ หอสกลุ

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-37/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 K 3(3-0-6) อ.พงษล์ดา, อ.ทศันยั 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 H 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1851การเงนิธุรกจิ3532202 D 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1433ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 G 3(3-0-6) อ.ประสทิธิ์พร 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1834จรยิธรรมทางธุรกจิและความรบัผดิชอบต่3563401 D 3(3-0-6) อ. ดร.ชยนนัท์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1836การตลาดระหวา่งประเทศ3622103 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชยนนัท์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 435สถติธุิรกจิ4112105 H 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวผกาวรรณ หอสกลุ )

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ชยนนัท ์จงเจรญิชยัสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594437025

นางสาวผกาวรรณ หอสกลุ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594437026

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธาวนีิ ทพิยพ์รวงษ์

โปรแกรมวิชา การบรหิารธุรกจิปรญิญาตร ี4 ปี

5944-37/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 139กฎหมายธุรกจิ2562301 K 3(3-0-6) อ.พงษล์ดา, อ.ทศันยั 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1835ภาษาองักฤษธุรกจิ 23502103 H 3(1-2-6) อ.ธนพงษ์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1851การเงนิธุรกจิ3532202 D 3(3-0-6) ผศ.ณฐัธญั 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1433ทกัษะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทมี3560102 G 3(3-0-6) อ.ประสทิธิ์พร 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1834จรยิธรรมทางธุรกจิและความรบัผดิชอบต่3563401 D 3(3-0-6) อ. ดร.ชยนนัท์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1836การตลาดระหวา่งประเทศ3622103 A 3(3-0-6) อ. ดร.ชยนนัท์ 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 435สถติธุิรกจิ4112105 H 3(3-0-6) อ.เมษยิา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,500

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,500รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวธาวนีิ ทพิยพ์รวงษ ์)

 10,500*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ชยนนัท ์จงเจรญิชยัสกลุ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,500

2/2560

594437026

นางสาวธาวินี ทพิยพ์รวงษ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้รอ้ยบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594512101

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกนัตศิา ทองดี

โปรแกรมวิชา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5945-12/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 26403กฎหมายลกัษณะหน้ี : หลกัท ัว่ไป2562201 A 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 1 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

อ. (12.30-15.30) 26603กฎหมายลกัษณะครอบครวั2562205 A 3(3-0-6) อ.อรรถพล 30 เม.ย. 61. (13.30-16.30)

พฤ. (08.30-11.30) 126เอกเทศสญัญา 22562303 A 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 9 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

พฤ. (12.30-15.30) LC403กฎหมายลกัษณะประกนัดว้ยบคุคลและท2562305 A 3(3-0-6) อ.สกลุ 9 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

ศ. (08.30-11.30) 26603กฎหมายลกัษณะหุน้ส่วนและบรษิทั2562306 A 3(3-0-6) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

ศ. (12.30-15.30) 26404กฎหมายอาญา : ภาคความผดิ2562503 D 3(3-0-6) อ.ศิรนิทร์ 7 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกนัตศิา ทองด ี)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อรรถพล ศรสีวสัดิ์นุภาพ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

18

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594512101

นางสาวกนัตศิา ทองดี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594512102

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกลัยา เอีย่มสาํอางค์

โปรแกรมวิชา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5945-12/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 26403กฎหมายลกัษณะหน้ี : หลกัท ัว่ไป2562201 A 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 1 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

อ. (12.30-15.30) 26603กฎหมายลกัษณะครอบครวั2562205 A 3(3-0-6) อ.อรรถพล 30 เม.ย. 61. (13.30-16.30)

พฤ. (08.30-11.30) 126เอกเทศสญัญา 22562303 A 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 9 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

พฤ. (12.30-15.30) LC403กฎหมายลกัษณะประกนัดว้ยบคุคลและท2562305 A 3(3-0-6) อ.สกลุ 9 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

ศ. (08.30-11.30) 26603กฎหมายลกัษณะหุน้ส่วนและบรษิทั2562306 A 3(3-0-6) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

ศ. (12.30-15.30) 26404กฎหมายอาญา : ภาคความผดิ2562503 D 3(3-0-6) อ.ศิรนิทร์ 7 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกลัยา เอีย่มสาํอางค ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อรรถพล ศรสีวสัดิ์นุภาพ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

18

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594512102

นางสาวกลัยา เอีย่มสาํอางค์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594512103

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจนิดาพร ขําเพชร

โปรแกรมวิชา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5945-12/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 26403กฎหมายลกัษณะหน้ี : หลกัท ัว่ไป2562201 A 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 1 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

อ. (12.30-15.30) 26603กฎหมายลกัษณะครอบครวั2562205 A 3(3-0-6) อ.อรรถพล 30 เม.ย. 61. (13.30-16.30)

พฤ. (08.30-11.30) 126เอกเทศสญัญา 22562303 A 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 9 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

พฤ. (12.30-15.30) LC403กฎหมายลกัษณะประกนัดว้ยบคุคลและท2562305 A 3(3-0-6) อ.สกลุ 9 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

ศ. (08.30-11.30) 26603กฎหมายลกัษณะหุน้ส่วนและบรษิทั2562306 A 3(3-0-6) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

ศ. (12.30-15.30) 26404กฎหมายอาญา : ภาคความผดิ2562503 D 3(3-0-6) อ.ศิรนิทร์ 7 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวจนิดาพร ขาํเพชร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อรรถพล ศรสีวสัดิ์นุภาพ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

18

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594512103

นางสาวจนิดาพร ขําเพชร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594512105

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชลดิา วงษอ์ศิวร

โปรแกรมวิชา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5945-12/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 26403กฎหมายลกัษณะหน้ี : หลกัท ัว่ไป2562201 A 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 1 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

อ. (12.30-15.30) 26603กฎหมายลกัษณะครอบครวั2562205 A 3(3-0-6) อ.อรรถพล 30 เม.ย. 61. (13.30-16.30)

พฤ. (08.30-11.30) 126เอกเทศสญัญา 22562303 A 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 9 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

พฤ. (12.30-15.30) LC403กฎหมายลกัษณะประกนัดว้ยบคุคลและท2562305 A 3(3-0-6) อ.สกลุ 9 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

ศ. (08.30-11.30) 26603กฎหมายลกัษณะหุน้ส่วนและบรษิทั2562306 A 3(3-0-6) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

ศ. (12.30-15.30) 26404กฎหมายอาญา : ภาคความผดิ2562503 D 3(3-0-6) อ.ศิรนิทร์ 7 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวชลดิา วงษอ์ศิวร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อรรถพล ศรสีวสัดิ์นุภาพ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

18

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594512105

นางสาวชลดิา วงษอ์ศิวร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594512108

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนนทวรรณ ม่วงใหม

โปรแกรมวิชา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5945-12/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 26403กฎหมายลกัษณะหน้ี : หลกัท ัว่ไป2562201 A 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 1 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

อ. (12.30-15.30) 26603กฎหมายลกัษณะครอบครวั2562205 A 3(3-0-6) อ.อรรถพล 30 เม.ย. 61. (13.30-16.30)

พฤ. (08.30-11.30) 126เอกเทศสญัญา 22562303 A 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 9 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

พฤ. (12.30-15.30) LC403กฎหมายลกัษณะประกนัดว้ยบคุคลและท2562305 A 3(3-0-6) อ.สกลุ 9 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

ศ. (08.30-11.30) 26603กฎหมายลกัษณะหุน้ส่วนและบรษิทั2562306 A 3(3-0-6) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

ศ. (12.30-15.30) 26404กฎหมายอาญา : ภาคความผดิ2562503 D 3(3-0-6) อ.ศิรนิทร์ 7 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวนนทวรรณ มว่งใหม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อรรถพล ศรสีวสัดิ์นุภาพ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

18

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594512108

นางสาวนนทวรรณ ม่วงใหม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594512109

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนฐัณี อปุรตัน์

โปรแกรมวิชา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5945-12/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 26403กฎหมายลกัษณะหน้ี : หลกัท ัว่ไป2562201 A 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 1 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

อ. (12.30-15.30) 26603กฎหมายลกัษณะครอบครวั2562205 A 3(3-0-6) อ.อรรถพล 30 เม.ย. 61. (13.30-16.30)

พฤ. (08.30-11.30) 126เอกเทศสญัญา 22562303 A 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 9 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

พฤ. (12.30-15.30) LC403กฎหมายลกัษณะประกนัดว้ยบคุคลและท2562305 A 3(3-0-6) อ.สกลุ 9 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

ศ. (08.30-11.30) 26603กฎหมายลกัษณะหุน้ส่วนและบรษิทั2562306 A 3(3-0-6) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

ศ. (12.30-15.30) 26404กฎหมายอาญา : ภาคความผดิ2562503 D 3(3-0-6) อ.ศิรนิทร์ 7 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวนฐัณี อปุรตัน ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อรรถพล ศรสีวสัดิ์นุภาพ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

18

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594512109

นางสาวนฐัณี อปุรตัน์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594512110

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนนัทวนั ภเูมน

โปรแกรมวิชา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5945-12/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 26403กฎหมายลกัษณะหน้ี : หลกัท ัว่ไป2562201 A 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 1 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

อ. (12.30-15.30) 26603กฎหมายลกัษณะครอบครวั2562205 A 3(3-0-6) อ.อรรถพล 30 เม.ย. 61. (13.30-16.30)

พฤ. (08.30-11.30) 126เอกเทศสญัญา 22562303 A 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 9 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

พฤ. (12.30-15.30) LC403กฎหมายลกัษณะประกนัดว้ยบคุคลและท2562305 A 3(3-0-6) อ.สกลุ 9 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

ศ. (08.30-11.30) 26603กฎหมายลกัษณะหุน้ส่วนและบรษิทั2562306 A 3(3-0-6) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

ศ. (12.30-15.30) 26404กฎหมายอาญา : ภาคความผดิ2562503 D 3(3-0-6) อ.ศิรนิทร์ 7 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวนนัทวนั ภเูมน )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อรรถพล ศรสีวสัดิ์นุภาพ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

18

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594512110

นางสาวนนัทวนั ภเูมน

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594512111

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนิรชา อบุลนอ้ย

โปรแกรมวิชา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5945-12/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 26403กฎหมายลกัษณะหน้ี : หลกัท ัว่ไป2562201 A 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 1 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

อ. (12.30-15.30) 26603กฎหมายลกัษณะครอบครวั2562205 A 3(3-0-6) อ.อรรถพล 30 เม.ย. 61. (13.30-16.30)

พฤ. (08.30-11.30) 126เอกเทศสญัญา 22562303 A 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 9 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

พฤ. (12.30-15.30) LC403กฎหมายลกัษณะประกนัดว้ยบคุคลและท2562305 A 3(3-0-6) อ.สกลุ 9 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

ศ. (08.30-11.30) 26603กฎหมายลกัษณะหุน้ส่วนและบรษิทั2562306 A 3(3-0-6) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

ศ. (12.30-15.30) 26404กฎหมายอาญา : ภาคความผดิ2562503 D 3(3-0-6) อ.ศิรนิทร์ 7 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวนิรชา อบุลนอ้ย )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อรรถพล ศรสีวสัดิ์นุภาพ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

18

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594512111

นางสาวนิรชา อบุลนอ้ย

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594512112

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวผกาวดี เขียวขํา

โปรแกรมวิชา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5945-12/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 26403กฎหมายลกัษณะหน้ี : หลกัท ัว่ไป2562201 A 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 1 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

อ. (12.30-15.30) 26603กฎหมายลกัษณะครอบครวั2562205 A 3(3-0-6) อ.อรรถพล 30 เม.ย. 61. (13.30-16.30)

พฤ. (08.30-11.30) 126เอกเทศสญัญา 22562303 A 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 9 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

พฤ. (12.30-15.30) LC403กฎหมายลกัษณะประกนัดว้ยบคุคลและท2562305 A 3(3-0-6) อ.สกลุ 9 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

ศ. (08.30-11.30) 26603กฎหมายลกัษณะหุน้ส่วนและบรษิทั2562306 A 3(3-0-6) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

ศ. (12.30-15.30) 26404กฎหมายอาญา : ภาคความผดิ2562503 D 3(3-0-6) อ.ศิรนิทร์ 7 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวผกาวด ีเขยีวขาํ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อรรถพล ศรสีวสัดิ์นุภาพ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

18

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594512112

นางสาวผกาวดี เขียวขํา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594512114

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรตันน์ภาพร ม่วงสนุ

โปรแกรมวิชา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5945-12/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 26403กฎหมายลกัษณะหน้ี : หลกัท ัว่ไป2562201 A 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 1 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

อ. (12.30-15.30) 26603กฎหมายลกัษณะครอบครวั2562205 A 3(3-0-6) อ.อรรถพล 30 เม.ย. 61. (13.30-16.30)

พฤ. (08.30-11.30) 126เอกเทศสญัญา 22562303 A 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 9 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

พฤ. (12.30-15.30) LC403กฎหมายลกัษณะประกนัดว้ยบคุคลและท2562305 A 3(3-0-6) อ.สกลุ 9 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

ศ. (08.30-11.30) 26603กฎหมายลกัษณะหุน้ส่วนและบรษิทั2562306 A 3(3-0-6) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

ศ. (12.30-15.30) 26404กฎหมายอาญา : ภาคความผดิ2562503 D 3(3-0-6) อ.ศิรนิทร์ 7 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวรตันน์ภาพร มว่งสุน )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อรรถพล ศรสีวสัดิ์นุภาพ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

18

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594512114

นางสาวรตัน์นภาพร ม่วงสนุ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594512115

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวไปรยา ทองชยัเดช

โปรแกรมวิชา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5945-12/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 26403กฎหมายลกัษณะหน้ี : หลกัท ัว่ไป2562201 A 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 1 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

อ. (12.30-15.30) 26603กฎหมายลกัษณะครอบครวั2562205 A 3(3-0-6) อ.อรรถพล 30 เม.ย. 61. (13.30-16.30)

พฤ. (08.30-11.30) 126เอกเทศสญัญา 22562303 A 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 9 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

พฤ. (12.30-15.30) LC403กฎหมายลกัษณะประกนัดว้ยบคุคลและท2562305 A 3(3-0-6) อ.สกลุ 9 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

ศ. (08.30-11.30) 26603กฎหมายลกัษณะหุน้ส่วนและบรษิทั2562306 A 3(3-0-6) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

ศ. (12.30-15.30) 26404กฎหมายอาญา : ภาคความผดิ2562503 D 3(3-0-6) อ.ศิรนิทร์ 7 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวไปรยา ทองชยัเดช )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อรรถพล ศรสีวสัดิ์นุภาพ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

18

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594512115

นางสาวไปรยา ทองชยัเดช

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594512116

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรกิานดา พรมแกว้

โปรแกรมวิชา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5945-12/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 26403กฎหมายลกัษณะหน้ี : หลกัท ัว่ไป2562201 A 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 1 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

อ. (12.30-15.30) 26603กฎหมายลกัษณะครอบครวั2562205 A 3(3-0-6) อ.อรรถพล 30 เม.ย. 61. (13.30-16.30)

พฤ. (08.30-11.30) 126เอกเทศสญัญา 22562303 A 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 9 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

พฤ. (12.30-15.30) LC403กฎหมายลกัษณะประกนัดว้ยบคุคลและท2562305 A 3(3-0-6) อ.สกลุ 9 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

ศ. (08.30-11.30) 26603กฎหมายลกัษณะหุน้ส่วนและบรษิทั2562306 A 3(3-0-6) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

ศ. (12.30-15.30) 26404กฎหมายอาญา : ภาคความผดิ2562503 D 3(3-0-6) อ.ศิรนิทร์ 7 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวศิรกิานดา พรมแกว้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อรรถพล ศรสีวสัดิ์นุภาพ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

18

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594512116

นางสาวศิรกิานดา พรมแกว้

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594512117

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวโศรยา แจว้สว่าง

โปรแกรมวิชา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5945-12/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 26403กฎหมายลกัษณะหน้ี : หลกัท ัว่ไป2562201 A 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 1 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

อ. (12.30-15.30) 26603กฎหมายลกัษณะครอบครวั2562205 A 3(3-0-6) อ.อรรถพล 30 เม.ย. 61. (13.30-16.30)

พฤ. (08.30-11.30) 126เอกเทศสญัญา 22562303 A 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 9 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

พฤ. (12.30-15.30) LC403กฎหมายลกัษณะประกนัดว้ยบคุคลและท2562305 A 3(3-0-6) อ.สกลุ 9 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

ศ. (08.30-11.30) 26603กฎหมายลกัษณะหุน้ส่วนและบรษิทั2562306 A 3(3-0-6) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

ศ. (12.30-15.30) 26404กฎหมายอาญา : ภาคความผดิ2562503 D 3(3-0-6) อ.ศิรนิทร์ 7 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวโศรยา แจว้สวา่ง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อรรถพล ศรสีวสัดิ์นุภาพ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

18

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594512117

นางสาวโศรยา แจว้สว่าง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594512118

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสาธิตา จอมทพิย์

โปรแกรมวิชา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5945-12/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 26403กฎหมายลกัษณะหน้ี : หลกัท ัว่ไป2562201 A 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 1 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

อ. (12.30-15.30) 26603กฎหมายลกัษณะครอบครวั2562205 A 3(3-0-6) อ.อรรถพล 30 เม.ย. 61. (13.30-16.30)

พฤ. (08.30-11.30) 126เอกเทศสญัญา 22562303 A 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 9 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

พฤ. (12.30-15.30) LC403กฎหมายลกัษณะประกนัดว้ยบคุคลและท2562305 A 3(3-0-6) อ.สกลุ 9 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

ศ. (08.30-11.30) 26603กฎหมายลกัษณะหุน้ส่วนและบรษิทั2562306 A 3(3-0-6) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

ศ. (12.30-15.30) 26404กฎหมายอาญา : ภาคความผดิ2562503 D 3(3-0-6) อ.ศิรนิทร์ 7 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสาธติา จอมทพิย ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อรรถพล ศรสีวสัดิ์นุภาพ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

18

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594512118

นางสาวสาธิตา จอมทพิย์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594512120

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสธุิชา สขุสว่าง

โปรแกรมวิชา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5945-12/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 26403กฎหมายลกัษณะหน้ี : หลกัท ัว่ไป2562201 A 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 1 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

อ. (12.30-15.30) 26603กฎหมายลกัษณะครอบครวั2562205 A 3(3-0-6) อ.อรรถพล 30 เม.ย. 61. (13.30-16.30)

พฤ. (08.30-11.30) 126เอกเทศสญัญา 22562303 A 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 9 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

พฤ. (12.30-15.30) LC403กฎหมายลกัษณะประกนัดว้ยบคุคลและท2562305 A 3(3-0-6) อ.สกลุ 9 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

ศ. (08.30-11.30) 26603กฎหมายลกัษณะหุน้ส่วนและบรษิทั2562306 A 3(3-0-6) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

ศ. (12.30-15.30) 26404กฎหมายอาญา : ภาคความผดิ2562503 D 3(3-0-6) อ.ศิรนิทร์ 7 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุธชิา สุขสวา่ง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อรรถพล ศรสีวสัดิ์นุภาพ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

18

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594512120

นางสาวสธุิชา สขุสว่าง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594512123

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอจัฉรา หอมสนิท

โปรแกรมวิชา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5945-12/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 26403กฎหมายลกัษณะหน้ี : หลกัท ัว่ไป2562201 A 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 1 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

อ. (12.30-15.30) 26603กฎหมายลกัษณะครอบครวั2562205 A 3(3-0-6) อ.อรรถพล 30 เม.ย. 61. (13.30-16.30)

พฤ. (08.30-11.30) 126เอกเทศสญัญา 22562303 A 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 9 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

พฤ. (12.30-15.30) LC403กฎหมายลกัษณะประกนัดว้ยบคุคลและท2562305 A 3(3-0-6) อ.สกลุ 9 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

ศ. (08.30-11.30) 26603กฎหมายลกัษณะหุน้ส่วนและบรษิทั2562306 A 3(3-0-6) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

ศ. (12.30-15.30) 26404กฎหมายอาญา : ภาคความผดิ2562503 D 3(3-0-6) อ.ศิรนิทร์ 7 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอจัฉรา หอมสนิท )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อรรถพล ศรสีวสัดิ์นุภาพ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

18

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594512123

นางสาวอจัฉรา หอมสนิท

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594512124

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอาภาภรณ์ พูลพพิธิ

โปรแกรมวิชา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5945-12/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 26403กฎหมายลกัษณะหน้ี : หลกัท ัว่ไป2562201 A 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 1 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

อ. (12.30-15.30) 26603กฎหมายลกัษณะครอบครวั2562205 A 3(3-0-6) อ.อรรถพล 30 เม.ย. 61. (13.30-16.30)

พฤ. (08.30-11.30) 126เอกเทศสญัญา 22562303 A 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 9 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

พฤ. (12.30-15.30) LC403กฎหมายลกัษณะประกนัดว้ยบคุคลและท2562305 A 3(3-0-6) อ.สกลุ 9 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

ศ. (08.30-11.30) 26603กฎหมายลกัษณะหุน้ส่วนและบรษิทั2562306 A 3(3-0-6) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

ศ. (12.30-15.30) 26404กฎหมายอาญา : ภาคความผดิ2562503 D 3(3-0-6) อ.ศิรนิทร์ 7 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอาภาภรณ ์พลูพพิธิ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อรรถพล ศรสีวสัดิ์นุภาพ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

18

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594512124

นางสาวอาภาภรณ์ พูลพพิธิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594512125

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐวฒัน ์มีฤทธิ์

โปรแกรมวิชา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5945-12/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 26403กฎหมายลกัษณะหน้ี : หลกัท ัว่ไป2562201 A 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 1 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

อ. (12.30-15.30) 26603กฎหมายลกัษณะครอบครวั2562205 A 3(3-0-6) อ.อรรถพล 30 เม.ย. 61. (13.30-16.30)

พฤ. (08.30-11.30) 126เอกเทศสญัญา 22562303 A 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 9 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

พฤ. (12.30-15.30) LC403กฎหมายลกัษณะประกนัดว้ยบคุคลและท2562305 A 3(3-0-6) อ.สกลุ 9 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

ศ. (08.30-11.30) 26603กฎหมายลกัษณะหุน้ส่วนและบรษิทั2562306 A 3(3-0-6) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

ศ. (12.30-15.30) 26404กฎหมายอาญา : ภาคความผดิ2562503 D 3(3-0-6) อ.ศิรนิทร์ 7 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายณฐัวฒัน ์มฤีทธิ์ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อรรถพล ศรสีวสัดิ์นุภาพ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

18

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594512125

นายณัฐวฒัน์ มีฤทธิ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594512128

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายธนศกัด์ิ บวัน้ําออ้ม

โปรแกรมวิชา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5945-12/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 26403กฎหมายลกัษณะหน้ี : หลกัท ัว่ไป2562201 A 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 1 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

อ. (12.30-15.30) 26603กฎหมายลกัษณะครอบครวั2562205 A 3(3-0-6) อ.อรรถพล 30 เม.ย. 61. (13.30-16.30)

พฤ. (08.30-11.30) 126เอกเทศสญัญา 22562303 A 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 9 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

พฤ. (12.30-15.30) LC403กฎหมายลกัษณะประกนัดว้ยบคุคลและท2562305 A 3(3-0-6) อ.สกลุ 9 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

ศ. (08.30-11.30) 26603กฎหมายลกัษณะหุน้ส่วนและบรษิทั2562306 A 3(3-0-6) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

ศ. (12.30-15.30) 26404กฎหมายอาญา : ภาคความผดิ2562503 D 3(3-0-6) อ.ศิรนิทร์ 7 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายธนศกัดิ์ บวันํา้ออ้ม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อรรถพล ศรสีวสัดิ์นุภาพ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

18

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594512128

นายธนศกัด์ิ บวัน้ําออ้ม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594512129

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายธนาธิป มามีสขุ

โปรแกรมวิชา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5945-12/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 26403กฎหมายลกัษณะหน้ี : หลกัท ัว่ไป2562201 A 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 1 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

อ. (12.30-15.30) 26603กฎหมายลกัษณะครอบครวั2562205 A 3(3-0-6) อ.อรรถพล 30 เม.ย. 61. (13.30-16.30)

พฤ. (08.30-11.30) 126เอกเทศสญัญา 22562303 A 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 9 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

พฤ. (12.30-15.30) LC403กฎหมายลกัษณะประกนัดว้ยบคุคลและท2562305 A 3(3-0-6) อ.สกลุ 9 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

ศ. (08.30-11.30) 26603กฎหมายลกัษณะหุน้ส่วนและบรษิทั2562306 A 3(3-0-6) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

ศ. (12.30-15.30) 26404กฎหมายอาญา : ภาคความผดิ2562503 D 3(3-0-6) อ.ศิรนิทร์ 7 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายธนาธปิ มามสุีข )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อรรถพล ศรสีวสัดิ์นุภาพ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

18

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594512129

นายธนาธิป มามีสขุ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594512131

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายธีรภทัร ์เบี่ยงสวาท

โปรแกรมวิชา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5945-12/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 26403กฎหมายลกัษณะหน้ี : หลกัท ัว่ไป2562201 A 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 1 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

อ. (12.30-15.30) 26603กฎหมายลกัษณะครอบครวั2562205 A 3(3-0-6) อ.อรรถพล 30 เม.ย. 61. (13.30-16.30)

พฤ. (08.30-11.30) 126เอกเทศสญัญา 22562303 A 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 9 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

พฤ. (12.30-15.30) LC403กฎหมายลกัษณะประกนัดว้ยบคุคลและท2562305 A 3(3-0-6) อ.สกลุ 9 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

ศ. (08.30-11.30) 26603กฎหมายลกัษณะหุน้ส่วนและบรษิทั2562306 A 3(3-0-6) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

ศ. (12.30-15.30) 26404กฎหมายอาญา : ภาคความผดิ2562503 D 3(3-0-6) อ.ศิรนิทร์ 7 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายธรีภทัร ์เบีย่งสวาท )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อรรถพล ศรสีวสัดิ์นุภาพ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

18

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594512131

นายธีรภทัร ์เบี่ยงสวาท

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594512133

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายนท ีสขุเจรญิ

โปรแกรมวิชา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5945-12/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 26403กฎหมายลกัษณะหน้ี : หลกัท ัว่ไป2562201 A 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 1 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

อ. (12.30-15.30) 26603กฎหมายลกัษณะครอบครวั2562205 A 3(3-0-6) อ.อรรถพล 30 เม.ย. 61. (13.30-16.30)

พฤ. (08.30-11.30) 126เอกเทศสญัญา 22562303 A 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 9 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

พฤ. (12.30-15.30) LC403กฎหมายลกัษณะประกนัดว้ยบคุคลและท2562305 A 3(3-0-6) อ.สกลุ 9 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

ศ. (08.30-11.30) 26603กฎหมายลกัษณะหุน้ส่วนและบรษิทั2562306 A 3(3-0-6) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

ศ. (12.30-15.30) 26404กฎหมายอาญา : ภาคความผดิ2562503 D 3(3-0-6) อ.ศิรนิทร์ 7 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายนท ีสุขเจรญิ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อรรถพล ศรสีวสัดิ์นุภาพ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

18

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594512133

นายนท ีสขุเจรญิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594512134

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายนพพร เตม็ดวง

โปรแกรมวิชา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5945-12/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 26403กฎหมายลกัษณะหน้ี : หลกัท ัว่ไป2562201 A 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 1 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

อ. (12.30-15.30) 26603กฎหมายลกัษณะครอบครวั2562205 A 3(3-0-6) อ.อรรถพล 30 เม.ย. 61. (13.30-16.30)

พฤ. (08.30-11.30) 126เอกเทศสญัญา 22562303 A 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 9 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

พฤ. (12.30-15.30) LC403กฎหมายลกัษณะประกนัดว้ยบคุคลและท2562305 A 3(3-0-6) อ.สกลุ 9 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

ศ. (08.30-11.30) 26603กฎหมายลกัษณะหุน้ส่วนและบรษิทั2562306 A 3(3-0-6) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

ศ. (12.30-15.30) 26404กฎหมายอาญา : ภาคความผดิ2562503 D 3(3-0-6) อ.ศิรนิทร์ 7 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายนพพร เตม็ดวง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อรรถพล ศรสีวสัดิ์นุภาพ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

18

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594512134

นายนพพร เตม็ดวง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594512137

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายนิพนัธ ์เทยีมทอง

โปรแกรมวิชา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5945-12/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 26403กฎหมายลกัษณะหน้ี : หลกัท ัว่ไป2562201 A 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 1 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

อ. (12.30-15.30) 26603กฎหมายลกัษณะครอบครวั2562205 A 3(3-0-6) อ.อรรถพล 30 เม.ย. 61. (13.30-16.30)

พฤ. (08.30-11.30) 126เอกเทศสญัญา 22562303 A 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 9 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

พฤ. (12.30-15.30) LC403กฎหมายลกัษณะประกนัดว้ยบคุคลและท2562305 A 3(3-0-6) อ.สกลุ 9 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

ศ. (08.30-11.30) 26603กฎหมายลกัษณะหุน้ส่วนและบรษิทั2562306 A 3(3-0-6) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

ศ. (12.30-15.30) 26404กฎหมายอาญา : ภาคความผดิ2562503 D 3(3-0-6) อ.ศิรนิทร์ 7 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายนิพนัธ ์เทยีมทอง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อรรถพล ศรสีวสัดิ์นุภาพ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

18

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594512137

นายนิพนัธ ์เทยีมทอง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594512138

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายเนตพิงศ ์เอีย่มมัน่

โปรแกรมวิชา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5945-12/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 26403กฎหมายลกัษณะหน้ี : หลกัท ัว่ไป2562201 A 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 1 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

อ. (12.30-15.30) 26603กฎหมายลกัษณะครอบครวั2562205 A 3(3-0-6) อ.อรรถพล 30 เม.ย. 61. (13.30-16.30)

พฤ. (08.30-11.30) 126เอกเทศสญัญา 22562303 A 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 9 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

พฤ. (12.30-15.30) LC403กฎหมายลกัษณะประกนัดว้ยบคุคลและท2562305 A 3(3-0-6) อ.สกลุ 9 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

ศ. (08.30-11.30) 26603กฎหมายลกัษณะหุน้ส่วนและบรษิทั2562306 A 3(3-0-6) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

ศ. (12.30-15.30) 26404กฎหมายอาญา : ภาคความผดิ2562503 D 3(3-0-6) อ.ศิรนิทร์ 7 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายเนตพิงศ ์เอีย่มม ัน่ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อรรถพล ศรสีวสัดิ์นุภาพ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

18

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594512138

นายเนตพิงศ ์เอีย่มมัน่

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594512141

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายภผูา เรยีบรอ้ย

โปรแกรมวิชา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5945-12/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 26403กฎหมายลกัษณะหน้ี : หลกัท ัว่ไป2562201 A 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 1 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

อ. (12.30-15.30) 26603กฎหมายลกัษณะครอบครวั2562205 A 3(3-0-6) อ.อรรถพล 30 เม.ย. 61. (13.30-16.30)

พฤ. (08.30-11.30) 126เอกเทศสญัญา 22562303 A 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 9 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

พฤ. (12.30-15.30) LC403กฎหมายลกัษณะประกนัดว้ยบคุคลและท2562305 A 3(3-0-6) อ.สกลุ 9 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

ศ. (08.30-11.30) 26603กฎหมายลกัษณะหุน้ส่วนและบรษิทั2562306 A 3(3-0-6) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

ศ. (12.30-15.30) 26404กฎหมายอาญา : ภาคความผดิ2562503 D 3(3-0-6) อ.ศิรนิทร์ 7 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายภผูา เรยีบรอ้ย )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อรรถพล ศรสีวสัดิ์นุภาพ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

18

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594512141

นายภผูา เรยีบรอ้ย

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594512142

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายราชศกัด์ิ ใจบญุ

โปรแกรมวิชา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5945-12/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 26403กฎหมายลกัษณะหน้ี : หลกัท ัว่ไป2562201 A 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 1 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

อ. (12.30-15.30) 26603กฎหมายลกัษณะครอบครวั2562205 A 3(3-0-6) อ.อรรถพล 30 เม.ย. 61. (13.30-16.30)

พฤ. (08.30-11.30) 126เอกเทศสญัญา 22562303 A 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 9 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

พฤ. (12.30-15.30) LC403กฎหมายลกัษณะประกนัดว้ยบคุคลและท2562305 A 3(3-0-6) อ.สกลุ 9 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

ศ. (08.30-11.30) 26603กฎหมายลกัษณะหุน้ส่วนและบรษิทั2562306 A 3(3-0-6) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

ศ. (12.30-15.30) 26404กฎหมายอาญา : ภาคความผดิ2562503 D 3(3-0-6) อ.ศิรนิทร์ 7 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายราชศกัดิ์ ใจบญุ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อรรถพล ศรสีวสัดิ์นุภาพ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

18

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594512142

นายราชศกัด์ิ ใจบญุ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594512145

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายวสนัต ์เชยช่ืน

โปรแกรมวิชา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5945-12/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 26403กฎหมายลกัษณะหน้ี : หลกัท ัว่ไป2562201 A 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 1 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

อ. (12.30-15.30) 26603กฎหมายลกัษณะครอบครวั2562205 A 3(3-0-6) อ.อรรถพล 30 เม.ย. 61. (13.30-16.30)

พฤ. (08.30-11.30) 126เอกเทศสญัญา 22562303 A 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 9 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

พฤ. (12.30-15.30) LC403กฎหมายลกัษณะประกนัดว้ยบคุคลและท2562305 A 3(3-0-6) อ.สกลุ 9 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

ศ. (08.30-11.30) 26603กฎหมายลกัษณะหุน้ส่วนและบรษิทั2562306 A 3(3-0-6) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

ศ. (12.30-15.30) 26404กฎหมายอาญา : ภาคความผดิ2562503 D 3(3-0-6) อ.ศิรนิทร์ 7 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายวสนัต ์เชยชื่น )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อรรถพล ศรสีวสัดิ์นุภาพ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

18

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594512145

นายวสนัต ์เชยช่ืน

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594512147

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายศกัดา ยอดทอง

โปรแกรมวิชา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5945-12/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 26403กฎหมายลกัษณะหน้ี : หลกัท ัว่ไป2562201 A 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 1 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

อ. (12.30-15.30) 26603กฎหมายลกัษณะครอบครวั2562205 A 3(3-0-6) อ.อรรถพล 30 เม.ย. 61. (13.30-16.30)

พฤ. (08.30-11.30) 126เอกเทศสญัญา 22562303 A 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 9 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

พฤ. (12.30-15.30) LC403กฎหมายลกัษณะประกนัดว้ยบคุคลและท2562305 A 3(3-0-6) อ.สกลุ 9 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

ศ. (08.30-11.30) 26603กฎหมายลกัษณะหุน้ส่วนและบรษิทั2562306 A 3(3-0-6) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

ศ. (12.30-15.30) 26404กฎหมายอาญา : ภาคความผดิ2562503 D 3(3-0-6) อ.ศิรนิทร์ 7 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายศกัดา ยอดทอง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อรรถพล ศรสีวสัดิ์นุภาพ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

18

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594512147

นายศกัดา ยอดทอง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594512150

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายอภวิฒัน ์มตุฟกั

โปรแกรมวิชา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5945-12/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 26403กฎหมายลกัษณะหน้ี : หลกัท ัว่ไป2562201 A 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 1 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

อ. (12.30-15.30) 26603กฎหมายลกัษณะครอบครวั2562205 A 3(3-0-6) อ.อรรถพล 30 เม.ย. 61. (13.30-16.30)

พฤ. (08.30-11.30) 126เอกเทศสญัญา 22562303 A 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 9 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

พฤ. (12.30-15.30) LC403กฎหมายลกัษณะประกนัดว้ยบคุคลและท2562305 A 3(3-0-6) อ.สกลุ 9 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

ศ. (08.30-11.30) 26603กฎหมายลกัษณะหุน้ส่วนและบรษิทั2562306 A 3(3-0-6) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

ศ. (12.30-15.30) 26404กฎหมายอาญา : ภาคความผดิ2562503 D 3(3-0-6) อ.ศิรนิทร์ 7 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายอภวิฒัน ์มตุฟกั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อรรถพล ศรสีวสัดิ์นุภาพ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

18

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594512150

นายอภวิฒัน์ มตุฟัก

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594512152

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายธนกฤต ปลอดโปรง่

โปรแกรมวิชา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5945-12/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 26403กฎหมายลกัษณะหน้ี : หลกัท ัว่ไป2562201 A 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 1 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

อ. (12.30-15.30) 26603กฎหมายลกัษณะครอบครวั2562205 A 3(3-0-6) อ.อรรถพล 30 เม.ย. 61. (13.30-16.30)

พฤ. (08.30-11.30) 126เอกเทศสญัญา 22562303 A 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 9 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

พฤ. (12.30-15.30) LC403กฎหมายลกัษณะประกนัดว้ยบคุคลและท2562305 A 3(3-0-6) อ.สกลุ 9 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

ศ. (08.30-11.30) 26603กฎหมายลกัษณะหุน้ส่วนและบรษิทั2562306 A 3(3-0-6) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

ศ. (12.30-15.30) 26404กฎหมายอาญา : ภาคความผดิ2562503 D 3(3-0-6) อ.ศิรนิทร์ 7 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายธนกฤต ปลอดโปร่ง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อรรถพล ศรสีวสัดิ์นุภาพ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

18

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594512152

นายธนกฤต ปลอดโปร่ง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594512155

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายจริะพงศ ์ไพจติรวจิารณ์

โปรแกรมวิชา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5945-12/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 26403กฎหมายลกัษณะหน้ี : หลกัท ัว่ไป2562201 A 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 1 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

อ. (12.30-15.30) 26603กฎหมายลกัษณะครอบครวั2562205 A 3(3-0-6) อ.อรรถพล 30 เม.ย. 61. (13.30-16.30)

พฤ. (08.30-11.30) 126เอกเทศสญัญา 22562303 A 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 9 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

พฤ. (12.30-15.30) LC403กฎหมายลกัษณะประกนัดว้ยบคุคลและท2562305 A 3(3-0-6) อ.สกลุ 9 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

ศ. (08.30-11.30) 26603กฎหมายลกัษณะหุน้ส่วนและบรษิทั2562306 A 3(3-0-6) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

ศ. (12.30-15.30) 26404กฎหมายอาญา : ภาคความผดิ2562503 D 3(3-0-6) อ.ศิรนิทร์ 7 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายจริะพงศ ์ไพจติรวจิารณ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อรรถพล ศรสีวสัดิ์นุภาพ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

18

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594512155

นายจริะพงศ ์ไพจติรวิจารณ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594512201

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกนิษฐา เกษมสขุไพศาล

โปรแกรมวิชา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5945-12/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (12.30-15.30) 133กฎหมายลกัษณะหน้ี : หลกัท ัว่ไป2562201 B 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 1 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

อ. (08.30-11.30) 133กฎหมายลกัษณะครอบครวั2562205 B 3(3-0-6) อ.อรรถพล 30 เม.ย. 61. (13.30-16.30)

จ. (13.30-16.30) 2355เอกเทศสญัญา 22562303 B 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 9 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

พฤ. (08.30-11.30) 127กฎหมายลกัษณะประกนัดว้ยบคุคลและท2562305 B 3(3-0-6) อ.สกลุ 9 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

ศ. (12.30-15.30) 2362กฎหมายลกัษณะหุน้ส่วนและบรษิทั2562306 B 3(3-0-6) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

ศ. (08.30-11.30) 26402กฎหมายอาญา : ภาคความผดิ2562503 E 3(3-0-6) อ.ศิรนิทร์ 7 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกนิษฐา เกษมสุขไพศาล )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อรทยั แซ่เบ ๊)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

18

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594512201

นางสาวกนิษฐา เกษมสขุไพศาล

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594512202

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจนัทมิา บญุฤทธิ์

โปรแกรมวิชา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5945-12/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (12.30-15.30) 133กฎหมายลกัษณะหน้ี : หลกัท ัว่ไป2562201 B 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 1 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

อ. (08.30-11.30) 133กฎหมายลกัษณะครอบครวั2562205 B 3(3-0-6) อ.อรรถพล 30 เม.ย. 61. (13.30-16.30)

จ. (13.30-16.30) 2355เอกเทศสญัญา 22562303 B 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 9 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

พฤ. (08.30-11.30) 127กฎหมายลกัษณะประกนัดว้ยบคุคลและท2562305 B 3(3-0-6) อ.สกลุ 9 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

ศ. (12.30-15.30) 2362กฎหมายลกัษณะหุน้ส่วนและบรษิทั2562306 B 3(3-0-6) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

ศ. (08.30-11.30) 26402กฎหมายอาญา : ภาคความผดิ2562503 E 3(3-0-6) อ.ศิรนิทร์ 7 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวจนัทมิา บญุฤทธิ์ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อรทยั แซ่เบ ๊)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

18

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594512202

นางสาวจนัทมิา บญุฤทธิ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594512204

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชนนิกานต ์พงษร์อด

โปรแกรมวิชา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5945-12/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (12.30-15.30) 133กฎหมายลกัษณะหน้ี : หลกัท ัว่ไป2562201 B 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 1 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

อ. (08.30-11.30) 133กฎหมายลกัษณะครอบครวั2562205 B 3(3-0-6) อ.อรรถพล 30 เม.ย. 61. (13.30-16.30)

จ. (13.30-16.30) 2355เอกเทศสญัญา 22562303 B 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 9 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

พฤ. (08.30-11.30) 127กฎหมายลกัษณะประกนัดว้ยบคุคลและท2562305 B 3(3-0-6) อ.สกลุ 9 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

ศ. (12.30-15.30) 2362กฎหมายลกัษณะหุน้ส่วนและบรษิทั2562306 B 3(3-0-6) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

ศ. (08.30-11.30) 26402กฎหมายอาญา : ภาคความผดิ2562503 E 3(3-0-6) อ.ศิรนิทร์ 7 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวชนนิกานต ์พงษร์อด )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อรทยั แซ่เบ ๊)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

18

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594512204

นางสาวชนนิกานต ์พงษร์อด

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594512205

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชตุกิาญจน ์สกุปล ัง่

โปรแกรมวิชา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5945-12/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (12.30-15.30) 133กฎหมายลกัษณะหน้ี : หลกัท ัว่ไป2562201 B 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 1 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

อ. (08.30-11.30) 133กฎหมายลกัษณะครอบครวั2562205 B 3(3-0-6) อ.อรรถพล 30 เม.ย. 61. (13.30-16.30)

จ. (13.30-16.30) 2355เอกเทศสญัญา 22562303 B 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 9 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

พฤ. (08.30-11.30) 127กฎหมายลกัษณะประกนัดว้ยบคุคลและท2562305 B 3(3-0-6) อ.สกลุ 9 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

ศ. (12.30-15.30) 2362กฎหมายลกัษณะหุน้ส่วนและบรษิทั2562306 B 3(3-0-6) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

ศ. (08.30-11.30) 26402กฎหมายอาญา : ภาคความผดิ2562503 E 3(3-0-6) อ.ศิรนิทร์ 7 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวชตุกิาญจน ์สุกปล ัง่ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อรทยั แซ่เบ ๊)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

18

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594512205

นางสาวชตุกิาญจน์ สกุปล ัง่

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594512207

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐฐญิา ธิตมิาลรีตัน์

โปรแกรมวิชา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5945-12/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (12.30-15.30) 133กฎหมายลกัษณะหน้ี : หลกัท ัว่ไป2562201 B 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 1 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

อ. (08.30-11.30) 133กฎหมายลกัษณะครอบครวั2562205 B 3(3-0-6) อ.อรรถพล 30 เม.ย. 61. (13.30-16.30)

จ. (13.30-16.30) 2355เอกเทศสญัญา 22562303 B 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 9 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

พฤ. (08.30-11.30) 127กฎหมายลกัษณะประกนัดว้ยบคุคลและท2562305 B 3(3-0-6) อ.สกลุ 9 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

ศ. (12.30-15.30) 2362กฎหมายลกัษณะหุน้ส่วนและบรษิทั2562306 B 3(3-0-6) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

ศ. (08.30-11.30) 26402กฎหมายอาญา : ภาคความผดิ2562503 E 3(3-0-6) อ.ศิรนิทร์ 7 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวณฐัฐญิา ธติมิาลรีตัน ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อรทยั แซ่เบ ๊)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

18

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594512207

นางสาวณัฐฐญิา ธิตมิาลรีตัน์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594512208

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวถวลิจนิดา สงิหท์อน

โปรแกรมวิชา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5945-12/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (12.30-15.30) 133กฎหมายลกัษณะหน้ี : หลกัท ัว่ไป2562201 B 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 1 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

อ. (08.30-11.30) 133กฎหมายลกัษณะครอบครวั2562205 B 3(3-0-6) อ.อรรถพล 30 เม.ย. 61. (13.30-16.30)

จ. (13.30-16.30) 2355เอกเทศสญัญา 22562303 B 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 9 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

พฤ. (08.30-11.30) 127กฎหมายลกัษณะประกนัดว้ยบคุคลและท2562305 B 3(3-0-6) อ.สกลุ 9 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

ศ. (12.30-15.30) 2362กฎหมายลกัษณะหุน้ส่วนและบรษิทั2562306 B 3(3-0-6) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

ศ. (08.30-11.30) 26402กฎหมายอาญา : ภาคความผดิ2562503 E 3(3-0-6) อ.ศิรนิทร์ 7 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวถวลิจนิดา สงิหท์อน )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อรทยั แซ่เบ ๊)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

18

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594512208

นางสาวถวิลจนิดา สงิหท์อน

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594512209

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธนชัพร ทองคลา้ย

โปรแกรมวิชา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5945-12/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (12.30-15.30) 133กฎหมายลกัษณะหน้ี : หลกัท ัว่ไป2562201 B 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 1 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

อ. (08.30-11.30) 133กฎหมายลกัษณะครอบครวั2562205 B 3(3-0-6) อ.อรรถพล 30 เม.ย. 61. (13.30-16.30)

จ. (13.30-16.30) 2355เอกเทศสญัญา 22562303 B 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 9 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

พฤ. (08.30-11.30) 127กฎหมายลกัษณะประกนัดว้ยบคุคลและท2562305 B 3(3-0-6) อ.สกลุ 9 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

ศ. (12.30-15.30) 2362กฎหมายลกัษณะหุน้ส่วนและบรษิทั2562306 B 3(3-0-6) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

ศ. (08.30-11.30) 26402กฎหมายอาญา : ภาคความผดิ2562503 E 3(3-0-6) อ.ศิรนิทร์ 7 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวธนชัพร ทองคลา้ย )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อรทยั แซ่เบ ๊)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

18

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594512209

นางสาวธนชัพร ทองคลา้ย

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594512211

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธีราภรณ์ รวงผ้ึง

โปรแกรมวิชา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5945-12/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (12.30-15.30) 133กฎหมายลกัษณะหน้ี : หลกัท ัว่ไป2562201 B 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 1 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

อ. (08.30-11.30) 133กฎหมายลกัษณะครอบครวั2562205 B 3(3-0-6) อ.อรรถพล 30 เม.ย. 61. (13.30-16.30)

จ. (13.30-16.30) 2355เอกเทศสญัญา 22562303 B 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 9 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

พฤ. (08.30-11.30) 127กฎหมายลกัษณะประกนัดว้ยบคุคลและท2562305 B 3(3-0-6) อ.สกลุ 9 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

ศ. (12.30-15.30) 2362กฎหมายลกัษณะหุน้ส่วนและบรษิทั2562306 B 3(3-0-6) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

ศ. (08.30-11.30) 26402กฎหมายอาญา : ภาคความผดิ2562503 E 3(3-0-6) อ.ศิรนิทร์ 7 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวธรีาภรณ ์รวงผึ้ง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อรทยั แซ่เบ ๊)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

18

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594512211

นางสาวธีราภรณ์ รวงผ้ึง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594512212

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเธียรทพิย ์ทองเจมิ

โปรแกรมวิชา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5945-12/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (12.30-15.30) 133กฎหมายลกัษณะหน้ี : หลกัท ัว่ไป2562201 B 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 1 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

อ. (08.30-11.30) 133กฎหมายลกัษณะครอบครวั2562205 B 3(3-0-6) อ.อรรถพล 30 เม.ย. 61. (13.30-16.30)

จ. (13.30-16.30) 2355เอกเทศสญัญา 22562303 B 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 9 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

พฤ. (08.30-11.30) 127กฎหมายลกัษณะประกนัดว้ยบคุคลและท2562305 B 3(3-0-6) อ.สกลุ 9 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

ศ. (12.30-15.30) 2362กฎหมายลกัษณะหุน้ส่วนและบรษิทั2562306 B 3(3-0-6) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

ศ. (08.30-11.30) 26402กฎหมายอาญา : ภาคความผดิ2562503 E 3(3-0-6) อ.ศิรนิทร์ 7 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวเธยีรทพิย ์ทองเจมิ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อรทยั แซ่เบ ๊)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

18

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594512212

นางสาวเธียรทพิย ์ทองเจมิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594512213

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนิศากร เเยม้ถนอม

โปรแกรมวิชา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5945-12/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (12.30-15.30) 133กฎหมายลกัษณะหน้ี : หลกัท ัว่ไป2562201 B 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 1 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

อ. (08.30-11.30) 133กฎหมายลกัษณะครอบครวั2562205 B 3(3-0-6) อ.อรรถพล 30 เม.ย. 61. (13.30-16.30)

จ. (13.30-16.30) 2355เอกเทศสญัญา 22562303 B 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 9 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

พฤ. (08.30-11.30) 127กฎหมายลกัษณะประกนัดว้ยบคุคลและท2562305 B 3(3-0-6) อ.สกลุ 9 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

ศ. (12.30-15.30) 2362กฎหมายลกัษณะหุน้ส่วนและบรษิทั2562306 B 3(3-0-6) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

ศ. (08.30-11.30) 26402กฎหมายอาญา : ภาคความผดิ2562503 E 3(3-0-6) อ.ศิรนิทร์ 7 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวนิศากร เเยม้ถนอม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อรทยั แซ่เบ ๊)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

18

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594512213

นางสาวนิศากร เเยม้ถนอม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594512215

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปวณ์ีนุช นาชยั

โปรแกรมวิชา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5945-12/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (12.30-15.30) 133กฎหมายลกัษณะหน้ี : หลกัท ัว่ไป2562201 B 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 1 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

อ. (08.30-11.30) 133กฎหมายลกัษณะครอบครวั2562205 B 3(3-0-6) อ.อรรถพล 30 เม.ย. 61. (13.30-16.30)

จ. (13.30-16.30) 2355เอกเทศสญัญา 22562303 B 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 9 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

พฤ. (08.30-11.30) 127กฎหมายลกัษณะประกนัดว้ยบคุคลและท2562305 B 3(3-0-6) อ.สกลุ 9 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

ศ. (12.30-15.30) 2362กฎหมายลกัษณะหุน้ส่วนและบรษิทั2562306 B 3(3-0-6) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

ศ. (08.30-11.30) 26402กฎหมายอาญา : ภาคความผดิ2562503 E 3(3-0-6) อ.ศิรนิทร์ 7 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวปวณีนุ์ช นาชยั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อรทยั แซ่เบ ๊)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

18

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594512215

นางสาวปวีณ์นุช นาชยั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594512216

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพมิพช์นก เสาแกว้

โปรแกรมวิชา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5945-12/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (12.30-15.30) 133กฎหมายลกัษณะหน้ี : หลกัท ัว่ไป2562201 B 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 1 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

อ. (08.30-11.30) 133กฎหมายลกัษณะครอบครวั2562205 B 3(3-0-6) อ.อรรถพล 30 เม.ย. 61. (13.30-16.30)

จ. (13.30-16.30) 2355เอกเทศสญัญา 22562303 B 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 9 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

พฤ. (08.30-11.30) 127กฎหมายลกัษณะประกนัดว้ยบคุคลและท2562305 B 3(3-0-6) อ.สกลุ 9 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

ศ. (12.30-15.30) 2362กฎหมายลกัษณะหุน้ส่วนและบรษิทั2562306 B 3(3-0-6) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

ศ. (08.30-11.30) 26402กฎหมายอาญา : ภาคความผดิ2562503 E 3(3-0-6) อ.ศิรนิทร์ 7 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวพมิพช์นก เสาแกว้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อรทยั แซ่เบ ๊)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

18

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594512216

นางสาวพมิพช์นก เสาแกว้

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594512217

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเพญ็พชิญา พึ่งพนิิจ

โปรแกรมวิชา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5945-12/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (12.30-15.30) 133กฎหมายลกัษณะหน้ี : หลกัท ัว่ไป2562201 B 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 1 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

อ. (08.30-11.30) 133กฎหมายลกัษณะครอบครวั2562205 B 3(3-0-6) อ.อรรถพล 30 เม.ย. 61. (13.30-16.30)

จ. (13.30-16.30) 2355เอกเทศสญัญา 22562303 B 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 9 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

พฤ. (08.30-11.30) 127กฎหมายลกัษณะประกนัดว้ยบคุคลและท2562305 B 3(3-0-6) อ.สกลุ 9 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

ศ. (12.30-15.30) 2362กฎหมายลกัษณะหุน้ส่วนและบรษิทั2562306 B 3(3-0-6) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

ศ. (08.30-11.30) 26402กฎหมายอาญา : ภาคความผดิ2562503 E 3(3-0-6) อ.ศิรนิทร์ 7 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวเพญ็พชิญา พึง่พนิิจ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อรทยั แซ่เบ ๊)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

18

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594512217

นางสาวเพญ็พชิญา พึ่งพนิิจ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594512218

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรุง่ทวิา กนัอรุณ

โปรแกรมวิชา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5945-12/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (12.30-15.30) 133กฎหมายลกัษณะหน้ี : หลกัท ัว่ไป2562201 B 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 1 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

อ. (08.30-11.30) 133กฎหมายลกัษณะครอบครวั2562205 B 3(3-0-6) อ.อรรถพล 30 เม.ย. 61. (13.30-16.30)

จ. (13.30-16.30) 2355เอกเทศสญัญา 22562303 B 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 9 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

พฤ. (08.30-11.30) 127กฎหมายลกัษณะประกนัดว้ยบคุคลและท2562305 B 3(3-0-6) อ.สกลุ 9 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

ศ. (12.30-15.30) 2362กฎหมายลกัษณะหุน้ส่วนและบรษิทั2562306 B 3(3-0-6) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

ศ. (08.30-11.30) 26402กฎหมายอาญา : ภาคความผดิ2562503 E 3(3-0-6) อ.ศิรนิทร์ 7 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวรุ่งทวิา กนัอรุณ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อรทยั แซ่เบ ๊)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

18

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594512218

นางสาวรุ่งทวิา กนัอรุณ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594512220

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศรญัญา เปรมใจ

โปรแกรมวิชา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5945-12/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (12.30-15.30) 133กฎหมายลกัษณะหน้ี : หลกัท ัว่ไป2562201 B 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 1 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

อ. (08.30-11.30) 133กฎหมายลกัษณะครอบครวั2562205 B 3(3-0-6) อ.อรรถพล 30 เม.ย. 61. (13.30-16.30)

จ. (13.30-16.30) 2355เอกเทศสญัญา 22562303 B 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 9 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

พฤ. (08.30-11.30) 127กฎหมายลกัษณะประกนัดว้ยบคุคลและท2562305 B 3(3-0-6) อ.สกลุ 9 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

ศ. (12.30-15.30) 2362กฎหมายลกัษณะหุน้ส่วนและบรษิทั2562306 B 3(3-0-6) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

ศ. (08.30-11.30) 26402กฎหมายอาญา : ภาคความผดิ2562503 E 3(3-0-6) อ.ศิรนิทร์ 7 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวศรญัญา เปรมใจ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อรทยั แซ่เบ ๊)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

18

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594512220

นางสาวศรญัญา เปรมใจ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594512221

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรริตันา พูลน่ิม

โปรแกรมวิชา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5945-12/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (12.30-15.30) 133กฎหมายลกัษณะหน้ี : หลกัท ัว่ไป2562201 B 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 1 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

อ. (08.30-11.30) 133กฎหมายลกัษณะครอบครวั2562205 B 3(3-0-6) อ.อรรถพล 30 เม.ย. 61. (13.30-16.30)

จ. (13.30-16.30) 2355เอกเทศสญัญา 22562303 B 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 9 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

พฤ. (08.30-11.30) 127กฎหมายลกัษณะประกนัดว้ยบคุคลและท2562305 B 3(3-0-6) อ.สกลุ 9 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

ศ. (12.30-15.30) 2362กฎหมายลกัษณะหุน้ส่วนและบรษิทั2562306 B 3(3-0-6) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

ศ. (08.30-11.30) 26402กฎหมายอาญา : ภาคความผดิ2562503 E 3(3-0-6) อ.ศิรนิทร์ 7 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวศิรริตันา พลูน่ิม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อรทยั แซ่เบ ๊)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

18

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594512221

นางสาวศิรริตันา พูลน่ิม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594512222

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสกาวรตัน ์พว่งสะอาด

โปรแกรมวิชา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5945-12/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (12.30-15.30) 133กฎหมายลกัษณะหน้ี : หลกัท ัว่ไป2562201 B 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 1 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

อ. (08.30-11.30) 133กฎหมายลกัษณะครอบครวั2562205 B 3(3-0-6) อ.อรรถพล 30 เม.ย. 61. (13.30-16.30)

จ. (13.30-16.30) 2355เอกเทศสญัญา 22562303 B 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 9 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

พฤ. (08.30-11.30) 127กฎหมายลกัษณะประกนัดว้ยบคุคลและท2562305 B 3(3-0-6) อ.สกลุ 9 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

ศ. (12.30-15.30) 2362กฎหมายลกัษณะหุน้ส่วนและบรษิทั2562306 B 3(3-0-6) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

ศ. (08.30-11.30) 26402กฎหมายอาญา : ภาคความผดิ2562503 E 3(3-0-6) อ.ศิรนิทร์ 7 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสกาวรตัน ์พว่งสะอาด )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อรทยั แซ่เบ ๊)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

18

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594512222

นางสาวสกาวรตัน์ พว่งสะอาด

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594512223

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสมิุนตรา สดุสงวน

โปรแกรมวิชา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5945-12/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (12.30-15.30) 133กฎหมายลกัษณะหน้ี : หลกัท ัว่ไป2562201 B 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 1 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

อ. (08.30-11.30) 133กฎหมายลกัษณะครอบครวั2562205 B 3(3-0-6) อ.อรรถพล 30 เม.ย. 61. (13.30-16.30)

จ. (13.30-16.30) 2355เอกเทศสญัญา 22562303 B 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 9 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

พฤ. (08.30-11.30) 127กฎหมายลกัษณะประกนัดว้ยบคุคลและท2562305 B 3(3-0-6) อ.สกลุ 9 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

ศ. (12.30-15.30) 2362กฎหมายลกัษณะหุน้ส่วนและบรษิทั2562306 B 3(3-0-6) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

ศ. (08.30-11.30) 26402กฎหมายอาญา : ภาคความผดิ2562503 E 3(3-0-6) อ.ศิรนิทร์ 7 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุมนิตรา สุดสงวน )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อรทยั แซ่เบ ๊)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

18

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594512223

นางสาวสมิุนตรา สดุสงวน

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594512224

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสวุรยี ์ทรพัยแ์สนลา้น

โปรแกรมวิชา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5945-12/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (12.30-15.30) 133กฎหมายลกัษณะหน้ี : หลกัท ัว่ไป2562201 B 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 1 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

อ. (08.30-11.30) 133กฎหมายลกัษณะครอบครวั2562205 B 3(3-0-6) อ.อรรถพล 30 เม.ย. 61. (13.30-16.30)

จ. (13.30-16.30) 2355เอกเทศสญัญา 22562303 B 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 9 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

พฤ. (08.30-11.30) 127กฎหมายลกัษณะประกนัดว้ยบคุคลและท2562305 B 3(3-0-6) อ.สกลุ 9 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

ศ. (12.30-15.30) 2362กฎหมายลกัษณะหุน้ส่วนและบรษิทั2562306 B 3(3-0-6) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

ศ. (08.30-11.30) 26402กฎหมายอาญา : ภาคความผดิ2562503 E 3(3-0-6) อ.ศิรนิทร์ 7 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุวรยี ์ทรพัยแ์สนลา้น )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อรทยั แซ่เบ ๊)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

18

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594512224

นางสาวสวุรยี ์ทรพัยแ์สนลา้น

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594512225

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชนนาถ กลิ่นรนั

โปรแกรมวิชา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5945-12/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (12.30-15.30) 133กฎหมายลกัษณะหน้ี : หลกัท ัว่ไป2562201 B 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 1 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

อ. (08.30-11.30) 133กฎหมายลกัษณะครอบครวั2562205 B 3(3-0-6) อ.อรรถพล 30 เม.ย. 61. (13.30-16.30)

จ. (13.30-16.30) 2355เอกเทศสญัญา 22562303 B 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 9 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

พฤ. (08.30-11.30) 127กฎหมายลกัษณะประกนัดว้ยบคุคลและท2562305 B 3(3-0-6) อ.สกลุ 9 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

ศ. (12.30-15.30) 2362กฎหมายลกัษณะหุน้ส่วนและบรษิทั2562306 B 3(3-0-6) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

ศ. (08.30-11.30) 26402กฎหมายอาญา : ภาคความผดิ2562503 E 3(3-0-6) อ.ศิรนิทร์ 7 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวชนนาถ กลิน่รนั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อรทยั แซ่เบ ๊)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

18

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594512225

นางสาวชนนาถ กลิ่นรนั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594512229

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายจริายทุธ คงคาเพชร

โปรแกรมวิชา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5945-12/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (12.30-15.30) 133กฎหมายลกัษณะหน้ี : หลกัท ัว่ไป2562201 B 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 1 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

อ. (08.30-11.30) 133กฎหมายลกัษณะครอบครวั2562205 B 3(3-0-6) อ.อรรถพล 30 เม.ย. 61. (13.30-16.30)

จ. (13.30-16.30) 2355เอกเทศสญัญา 22562303 B 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 9 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

พฤ. (08.30-11.30) 127กฎหมายลกัษณะประกนัดว้ยบคุคลและท2562305 B 3(3-0-6) อ.สกลุ 9 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

ศ. (12.30-15.30) 2362กฎหมายลกัษณะหุน้ส่วนและบรษิทั2562306 B 3(3-0-6) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

ศ. (08.30-11.30) 26402กฎหมายอาญา : ภาคความผดิ2562503 E 3(3-0-6) อ.ศิรนิทร์ 7 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายจริายุทธ คงคาเพชร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อรทยั แซ่เบ ๊)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

18

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594512229

นายจริายทุธ คงคาเพชร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594512230

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายจรีวฒุ ิวฒุธิรรม

โปรแกรมวิชา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5945-12/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (12.30-15.30) 133กฎหมายลกัษณะหน้ี : หลกัท ัว่ไป2562201 B 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 1 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

อ. (08.30-11.30) 133กฎหมายลกัษณะครอบครวั2562205 B 3(3-0-6) อ.อรรถพล 30 เม.ย. 61. (13.30-16.30)

จ. (13.30-16.30) 2355เอกเทศสญัญา 22562303 B 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 9 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

พฤ. (08.30-11.30) 127กฎหมายลกัษณะประกนัดว้ยบคุคลและท2562305 B 3(3-0-6) อ.สกลุ 9 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

ศ. (12.30-15.30) 2362กฎหมายลกัษณะหุน้ส่วนและบรษิทั2562306 B 3(3-0-6) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

ศ. (08.30-11.30) 26402กฎหมายอาญา : ภาคความผดิ2562503 E 3(3-0-6) อ.ศิรนิทร์ 7 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายจรีวุฒ ิวุฒธิรรม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อรทยั แซ่เบ ๊)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

18

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594512230

นายจรีวฒุ ิวฒุธิรรม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594512232

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐชยั แกว้โกสมุ

โปรแกรมวิชา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5945-12/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (12.30-15.30) 133กฎหมายลกัษณะหน้ี : หลกัท ัว่ไป2562201 B 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 1 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

อ. (08.30-11.30) 133กฎหมายลกัษณะครอบครวั2562205 B 3(3-0-6) อ.อรรถพล 30 เม.ย. 61. (13.30-16.30)

จ. (13.30-16.30) 2355เอกเทศสญัญา 22562303 B 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 9 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

พฤ. (08.30-11.30) 127กฎหมายลกัษณะประกนัดว้ยบคุคลและท2562305 B 3(3-0-6) อ.สกลุ 9 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

ศ. (12.30-15.30) 2362กฎหมายลกัษณะหุน้ส่วนและบรษิทั2562306 B 3(3-0-6) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

ศ. (08.30-11.30) 26402กฎหมายอาญา : ภาคความผดิ2562503 E 3(3-0-6) อ.ศิรนิทร์ 7 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายณฐัชยั แกว้โกสุม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อรทยั แซ่เบ ๊)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

18

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594512232

นายณัฐชยั แกว้โกสมุ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594512233

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐวฒุ ิขุนติ

โปรแกรมวิชา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5945-12/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (12.30-15.30) 133กฎหมายลกัษณะหน้ี : หลกัท ัว่ไป2562201 B 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 1 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

อ. (08.30-11.30) 133กฎหมายลกัษณะครอบครวั2562205 B 3(3-0-6) อ.อรรถพล 30 เม.ย. 61. (13.30-16.30)

จ. (13.30-16.30) 2355เอกเทศสญัญา 22562303 B 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 9 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

พฤ. (08.30-11.30) 127กฎหมายลกัษณะประกนัดว้ยบคุคลและท2562305 B 3(3-0-6) อ.สกลุ 9 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

ศ. (12.30-15.30) 2362กฎหมายลกัษณะหุน้ส่วนและบรษิทั2562306 B 3(3-0-6) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

ศ. (08.30-11.30) 26402กฎหมายอาญา : ภาคความผดิ2562503 E 3(3-0-6) อ.ศิรนิทร์ 7 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายณฐัวุฒ ิขนุต ิ)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อรทยั แซ่เบ ๊)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

18

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594512233

นายณัฐวฒุ ิขุนติ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594512234

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายธณกร ตัง้มานะกจิ

โปรแกรมวิชา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5945-12/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (12.30-15.30) 133กฎหมายลกัษณะหน้ี : หลกัท ัว่ไป2562201 B 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 1 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

อ. (08.30-11.30) 133กฎหมายลกัษณะครอบครวั2562205 B 3(3-0-6) อ.อรรถพล 30 เม.ย. 61. (13.30-16.30)

จ. (13.30-16.30) 2355เอกเทศสญัญา 22562303 B 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 9 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

พฤ. (08.30-11.30) 127กฎหมายลกัษณะประกนัดว้ยบคุคลและท2562305 B 3(3-0-6) อ.สกลุ 9 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

ศ. (12.30-15.30) 2362กฎหมายลกัษณะหุน้ส่วนและบรษิทั2562306 B 3(3-0-6) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายธณกร ตัง้มานะกจิ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อรทยั แซ่เบ ๊)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

15

*

*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594512234

นายธณกร ตัง้มานะกจิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594512235

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายธนวนัต ์แดงนาพนัธ์

โปรแกรมวิชา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5945-12/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (12.30-15.30) 133กฎหมายลกัษณะหน้ี : หลกัท ัว่ไป2562201 B 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 1 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

อ. (08.30-11.30) 133กฎหมายลกัษณะครอบครวั2562205 B 3(3-0-6) อ.อรรถพล 30 เม.ย. 61. (13.30-16.30)

จ. (13.30-16.30) 2355เอกเทศสญัญา 22562303 B 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 9 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

พฤ. (08.30-11.30) 127กฎหมายลกัษณะประกนัดว้ยบคุคลและท2562305 B 3(3-0-6) อ.สกลุ 9 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

ศ. (12.30-15.30) 2362กฎหมายลกัษณะหุน้ส่วนและบรษิทั2562306 B 3(3-0-6) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

ศ. (08.30-11.30) 26402กฎหมายอาญา : ภาคความผดิ2562503 E 3(3-0-6) อ.ศิรนิทร์ 7 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายธนวนัต ์แดงนาพนัธ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อรทยั แซ่เบ ๊)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

18

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594512235

นายธนวนัต ์แดงนาพนัธ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594512236

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายนพรตัน ์บญุประคม

โปรแกรมวิชา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5945-12/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (12.30-15.30) 133กฎหมายลกัษณะหน้ี : หลกัท ัว่ไป2562201 B 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 1 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

อ. (08.30-11.30) 133กฎหมายลกัษณะครอบครวั2562205 B 3(3-0-6) อ.อรรถพล 30 เม.ย. 61. (13.30-16.30)

จ. (13.30-16.30) 2355เอกเทศสญัญา 22562303 B 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 9 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

พฤ. (08.30-11.30) 127กฎหมายลกัษณะประกนัดว้ยบคุคลและท2562305 B 3(3-0-6) อ.สกลุ 9 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

ศ. (12.30-15.30) 2362กฎหมายลกัษณะหุน้ส่วนและบรษิทั2562306 B 3(3-0-6) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายนพรตัน ์บญุประคม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อรทยั แซ่เบ ๊)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

15

*

*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594512236

นายนพรตัน์ บญุประคม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594512238

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายนิตนินัท ์พนัโนราช

โปรแกรมวิชา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5945-12/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (12.30-15.30) 133กฎหมายลกัษณะหน้ี : หลกัท ัว่ไป2562201 B 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 1 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

อ. (08.30-11.30) 133กฎหมายลกัษณะครอบครวั2562205 B 3(3-0-6) อ.อรรถพล 30 เม.ย. 61. (13.30-16.30)

จ. (13.30-16.30) 2355เอกเทศสญัญา 22562303 B 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 9 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

พฤ. (08.30-11.30) 127กฎหมายลกัษณะประกนัดว้ยบคุคลและท2562305 B 3(3-0-6) อ.สกลุ 9 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

ศ. (12.30-15.30) 2362กฎหมายลกัษณะหุน้ส่วนและบรษิทั2562306 B 3(3-0-6) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายนิตนินัท ์พนัโนราช )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อรทยั แซ่เบ ๊)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

15

*

*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594512238

นายนิตนินัท ์พนัโนราช

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594512239

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายบญุญฤทธิ์ พูลช่ืน

โปรแกรมวิชา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5945-12/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (12.30-15.30) 133กฎหมายลกัษณะหน้ี : หลกัท ัว่ไป2562201 B 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 1 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

อ. (08.30-11.30) 133กฎหมายลกัษณะครอบครวั2562205 B 3(3-0-6) อ.อรรถพล 30 เม.ย. 61. (13.30-16.30)

พฤ. (08.30-11.30) 127กฎหมายลกัษณะประกนัดว้ยบคุคลและท2562305 B 3(3-0-6) อ.สกลุ 9 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายบญุญฤทธิ์ พลูชื่น )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อรทยั แซ่เบ ๊)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

 9

*

*

 9 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594512239

นายบญุญฤทธิ์ พูลช่ืน

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594512242

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายมนสั แกว้ขาว

โปรแกรมวิชา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5945-12/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (12.30-15.30) 133กฎหมายลกัษณะหน้ี : หลกัท ัว่ไป2562201 B 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 1 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

อ. (08.30-11.30) 133กฎหมายลกัษณะครอบครวั2562205 B 3(3-0-6) อ.อรรถพล 30 เม.ย. 61. (13.30-16.30)

จ. (13.30-16.30) 2355เอกเทศสญัญา 22562303 B 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 9 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

พฤ. (08.30-11.30) 127กฎหมายลกัษณะประกนัดว้ยบคุคลและท2562305 B 3(3-0-6) อ.สกลุ 9 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

ศ. (12.30-15.30) 2362กฎหมายลกัษณะหุน้ส่วนและบรษิทั2562306 B 3(3-0-6) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

ศ. (08.30-11.30) 26402กฎหมายอาญา : ภาคความผดิ2562503 E 3(3-0-6) อ.ศิรนิทร์ 7 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายมนสั แกว้ขาว )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อรทยั แซ่เบ ๊)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

18

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594512242

นายมนสั แกว้ขาว

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594512244

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายวชัรพงษ ์ขําจติต์

โปรแกรมวิชา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5945-12/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (12.30-15.30) 133กฎหมายลกัษณะหน้ี : หลกัท ัว่ไป2562201 B 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 1 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

อ. (08.30-11.30) 133กฎหมายลกัษณะครอบครวั2562205 B 3(3-0-6) อ.อรรถพล 30 เม.ย. 61. (13.30-16.30)

จ. (13.30-16.30) 2355เอกเทศสญัญา 22562303 B 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 9 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

พฤ. (08.30-11.30) 127กฎหมายลกัษณะประกนัดว้ยบคุคลและท2562305 B 3(3-0-6) อ.สกลุ 9 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

ศ. (12.30-15.30) 2362กฎหมายลกัษณะหุน้ส่วนและบรษิทั2562306 B 3(3-0-6) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

ศ. (08.30-11.30) 26402กฎหมายอาญา : ภาคความผดิ2562503 E 3(3-0-6) อ.ศิรนิทร์ 7 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายวชัรพงษ ์ขาํจติต ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อรทยั แซ่เบ ๊)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

18

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594512244

นายวชัรพงษ ์ขําจติต์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594512245

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายวชิญพ์ล ศรสีตับรรณ์

โปรแกรมวิชา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5945-12/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (12.30-15.30) 133กฎหมายลกัษณะหน้ี : หลกัท ัว่ไป2562201 B 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 1 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

อ. (08.30-11.30) 133กฎหมายลกัษณะครอบครวั2562205 B 3(3-0-6) อ.อรรถพล 30 เม.ย. 61. (13.30-16.30)

จ. (13.30-16.30) 2355เอกเทศสญัญา 22562303 B 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 9 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

พฤ. (08.30-11.30) 127กฎหมายลกัษณะประกนัดว้ยบคุคลและท2562305 B 3(3-0-6) อ.สกลุ 9 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

ศ. (12.30-15.30) 2362กฎหมายลกัษณะหุน้ส่วนและบรษิทั2562306 B 3(3-0-6) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

ศ. (08.30-11.30) 26402กฎหมายอาญา : ภาคความผดิ2562503 E 3(3-0-6) อ.ศิรนิทร์ 7 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายวชิญพ์ล ศรสีตับรรณ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อรทยั แซ่เบ ๊)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

18

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594512245

นายวิชญพ์ล ศรสีตับรรณ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594512246

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายวรีภทัร พึ่งผล

โปรแกรมวิชา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5945-12/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (12.30-15.30) 133กฎหมายลกัษณะหน้ี : หลกัท ัว่ไป2562201 B 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 1 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

อ. (08.30-11.30) 133กฎหมายลกัษณะครอบครวั2562205 B 3(3-0-6) อ.อรรถพล 30 เม.ย. 61. (13.30-16.30)

จ. (13.30-16.30) 2355เอกเทศสญัญา 22562303 B 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 9 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

พฤ. (08.30-11.30) 127กฎหมายลกัษณะประกนัดว้ยบคุคลและท2562305 B 3(3-0-6) อ.สกลุ 9 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

ศ. (12.30-15.30) 2362กฎหมายลกัษณะหุน้ส่วนและบรษิทั2562306 B 3(3-0-6) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

ศ. (08.30-11.30) 26402กฎหมายอาญา : ภาคความผดิ2562503 E 3(3-0-6) อ.ศิรนิทร์ 7 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายวรีภทัร พึง่ผล )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อรทยั แซ่เบ ๊)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

18

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594512246

นายวีรภทัร พึ่งผล

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594512253

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพรกนก อยู่ทองคาํ

โปรแกรมวิชา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5945-12/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (12.30-15.30) 133กฎหมายลกัษณะหน้ี : หลกัท ัว่ไป2562201 B 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 1 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

อ. (08.30-11.30) 133กฎหมายลกัษณะครอบครวั2562205 B 3(3-0-6) อ.อรรถพล 30 เม.ย. 61. (13.30-16.30)

จ. (13.30-16.30) 2355เอกเทศสญัญา 22562303 B 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 9 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

พฤ. (08.30-11.30) 127กฎหมายลกัษณะประกนัดว้ยบคุคลและท2562305 B 3(3-0-6) อ.สกลุ 9 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

ศ. (12.30-15.30) 2362กฎหมายลกัษณะหุน้ส่วนและบรษิทั2562306 B 3(3-0-6) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

ศ. (08.30-11.30) 26402กฎหมายอาญา : ภาคความผดิ2562503 E 3(3-0-6) อ.ศิรนิทร์ 7 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวพรกนก อยู่ทองคาํ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อรทยั แซ่เบ ๊)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

18

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594512253

นางสาวพรกนก อยู่ทองคาํ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594512255

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายวรีพงษ ์กลิ่นนิรญั

โปรแกรมวิชา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5945-12/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (12.30-15.30) 133กฎหมายลกัษณะหน้ี : หลกัท ัว่ไป2562201 B 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 1 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

อ. (08.30-11.30) 133กฎหมายลกัษณะครอบครวั2562205 B 3(3-0-6) อ.อรรถพล 30 เม.ย. 61. (13.30-16.30)

จ. (13.30-16.30) 2355เอกเทศสญัญา 22562303 B 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 9 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

พฤ. (08.30-11.30) 127กฎหมายลกัษณะประกนัดว้ยบคุคลและท2562305 B 3(3-0-6) อ.สกลุ 9 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

ศ. (12.30-15.30) 2362กฎหมายลกัษณะหุน้ส่วนและบรษิทั2562306 B 3(3-0-6) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายวรีพงษ ์กลิน่นิรญั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อรทยั แซ่เบ ๊)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

15

*

*

15 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594512255

นายวีรพงษ ์กลิ่นนิรญั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594512257

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายเจนณรงค ์หุน่ปัน้

โปรแกรมวิชา นิตศิาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5945-12/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (12.30-15.30) 133กฎหมายลกัษณะหน้ี : หลกัท ัว่ไป2562201 B 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 1 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

อ. (08.30-11.30) 133กฎหมายลกัษณะครอบครวั2562205 B 3(3-0-6) อ.อรรถพล 30 เม.ย. 61. (13.30-16.30)

จ. (13.30-16.30) 2355เอกเทศสญัญา 22562303 B 3(3-0-6) อ.ทศันยั, อ.พงษล์ดา 9 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

พฤ. (08.30-11.30) 127กฎหมายลกัษณะประกนัดว้ยบคุคลและท2562305 B 3(3-0-6) อ.สกลุ 9 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

ศ. (12.30-15.30) 2362กฎหมายลกัษณะหุน้ส่วนและบรษิทั2562306 B 3(3-0-6) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (08.30-11.30)

ศ. (08.30-11.30) 26402กฎหมายอาญา : ภาคความผดิ2562503 E 3(3-0-6) อ.ศิรนิทร์ 7 พ.ค. 61. (13.30-16.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายเจนณรงค ์หุ่นปัน้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.อรทยั แซ่เบ ๊)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

18

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594512257

นายเจนณรงค ์หุน่ปัน้

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594655001

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชลธิพา สขุดี

โปรแกรมวิชา วศิวกรรมพลงังานปรญิญาตร ี4 ปี

5946-55/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (12.30-15.30) 1435ทกัษะการเรยีนรูส้ารสนเทศ1520101 B 3(3-0-6) อ.ภาษณีิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) SU-403ภาษาจนีเบื้องตน้1570101 A 3(3-0-6) อ.ปภสัสร 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 135วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 B 3(3-0-6) อ. ดร.อภริตัน์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-16.30) 28502เศรษฐศาสตรว์ศิวกรรม5542202 A 3(3-0-6) อ.จตุพิร 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 28502การออกแบบอาคารอนุรกัษพ์ลงังาน5542401 A 3(3-0-6) อ.ชลดีล 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 28502พลงังานทดแทน5542601 A 3(3-0-6) อ.เจมิธง 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) Lab เครื่องกล 2ปฎบิตักิารวศิวกรรมเครื่องกล 25592704 A 1(1-2-3) อ.อนุชา 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวชลธพิา สุขด ี)

 15,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ชลดีล ใจซือ่ด ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 1

18

*

*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

594655001

นางสาวชลธิพา สขุดี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594655004

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนิจวรยี ์มากปรุง

โปรแกรมวิชา วศิวกรรมพลงังานปรญิญาตร ี4 ปี

5946-55/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 28502เศรษฐศาสตรว์ศิวกรรม5542202 A 3(3-0-6) อ.จตุพิร 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 28502การออกแบบอาคารอนุรกัษพ์ลงังาน5542401 A 3(3-0-6) อ.ชลดีล 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 28502พลงังานทดแทน5542601 A 3(3-0-6) อ.เจมิธง 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) Lab เครื่องกล 2ปฎบิตักิารวศิวกรรมเครื่องกล 25592704 A 1(1-2-3) อ.อนุชา 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวนิจวรยี ์มากปรุง )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ชลดีล ใจซือ่ด ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 1

 9

*

*

10 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

594655004

นางสาวนิจวรยี ์มากปรุง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594655005

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมารสิา กลิ่นพยอม

โปรแกรมวิชา วศิวกรรมพลงังานปรญิญาตร ี4 ปี

5946-55/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (12.30-15.30) 1435ทกัษะการเรยีนรูส้ารสนเทศ1520101 B 3(3-0-6) อ.ภาษณีิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) SU-403ภาษาจนีเบื้องตน้1570101 A 3(3-0-6) อ.ปภสัสร 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 135วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 B 3(3-0-6) อ. ดร.อภริตัน์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-16.30) 28502เศรษฐศาสตรว์ศิวกรรม5542202 A 3(3-0-6) อ.จตุพิร 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 28502การออกแบบอาคารอนุรกัษพ์ลงังาน5542401 A 3(3-0-6) อ.ชลดีล 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 28502พลงังานทดแทน5542601 A 3(3-0-6) อ.เจมิธง 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) Lab เครื่องกล 2ปฎบิตักิารวศิวกรรมเครื่องกล 25592704 A 1(1-2-3) อ.อนุชา 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวมารสิา กลิน่พยอม )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ชลดีล ใจซือ่ด ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 1

18

*

*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

594655005

นางสาวมารสิา กลิ่นพยอม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594655006

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมูรณี รอืเสาะ

โปรแกรมวิชา วศิวกรรมพลงังานปรญิญาตร ี4 ปี

5946-55/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (12.30-15.30) 1435ทกัษะการเรยีนรูส้ารสนเทศ1520101 B 3(3-0-6) อ.ภาษณีิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 135วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 B 3(3-0-6) อ. ดร.อภริตัน์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 432แคลคูลสั 24042402 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-12.30) SU-503เกษตรในชวีติประจาํวนั5000101 B 3(2-2-5) อ. ดร.ชมดาว 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-16.30) 28502เศรษฐศาสตรว์ศิวกรรม5542202 A 3(3-0-6) อ.จตุพิร 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 28502พลงังานทดแทน5542601 A 3(3-0-6) อ.เจมิธง 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) Lab เครื่องกล 2ปฎบิตักิารวศิวกรรมเครื่องกล 25592704 A 1(1-2-3) อ.อนุชา 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวมรูณี รอืเสาะ )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ชลดีล ใจซือ่ด ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 4

15

*

*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

594655006

นางสาวมูรณี รอืเสาะ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594655007

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววรวีรรณ์ เพชรปญัญาชยั

โปรแกรมวิชา วศิวกรรมพลงังานปรญิญาตร ี4 ปี

5946-55/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (12.30-15.30) 1435ทกัษะการเรยีนรูส้ารสนเทศ1520101 B 3(3-0-6) อ.ภาษณีิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) SU-403ภาษาจนีเบื้องตน้1570101 A 3(3-0-6) อ.ปภสัสร 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 135วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 B 3(3-0-6) อ. ดร.อภริตัน์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-16.30) 28502เศรษฐศาสตรว์ศิวกรรม5542202 A 3(3-0-6) อ.จตุพิร 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 28502การออกแบบอาคารอนุรกัษพ์ลงังาน5542401 A 3(3-0-6) อ.ชลดีล 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 28502พลงังานทดแทน5542601 A 3(3-0-6) อ.เจมิธง 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) Lab เครื่องกล 2ปฎบิตักิารวศิวกรรมเครื่องกล 25592704 A 1(1-2-3) อ.อนุชา 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาววรวีรรณ ์เพชรปญัญาชยั )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ชลดีล ใจซือ่ด ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 1

18

*

*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

594655007

นางสาววรวีรรณ์ เพชรปญัญาชยั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594655009

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายธนกฤต ชลภาพ

โปรแกรมวิชา วศิวกรรมพลงังานปรญิญาตร ี4 ปี

5946-55/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (12.30-15.30) 1435ทกัษะการเรยีนรูส้ารสนเทศ1520101 B 3(3-0-6) อ.ภาษณีิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) SU-403ภาษาจนีเบื้องตน้1570101 A 3(3-0-6) อ.ปภสัสร 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 135วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 B 3(3-0-6) อ. ดร.อภริตัน์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 432แคลคูลสั 24042402 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-16.30) 28502เศรษฐศาสตรว์ศิวกรรม5542202 A 3(3-0-6) อ.จตุพิร 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 28502พลงังานทดแทน5542601 A 3(3-0-6) อ.เจมิธง 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) Lab เครื่องกล 2ปฎบิตักิารวศิวกรรมเครื่องกล 25592704 A 1(1-2-3) อ.อนุชา 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายธนกฤต ชลภาพ )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ชลดีล ใจซือ่ด ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 1

18

*

*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

594655009

นายธนกฤต ชลภาพ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594655010

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายปรชัญา ไกลวจิติร

โปรแกรมวิชา วศิวกรรมพลงังานปรญิญาตร ี4 ปี

5946-55/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (12.30-15.30) 1435ทกัษะการเรยีนรูส้ารสนเทศ1520101 B 3(3-0-6) อ.ภาษณีิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 135วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 B 3(3-0-6) อ. ดร.อภริตัน์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-16.30) 28502เศรษฐศาสตรว์ศิวกรรม5542202 A 3(3-0-6) อ.จตุพิร 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 28502การออกแบบอาคารอนุรกัษพ์ลงังาน5542401 A 3(3-0-6) อ.ชลดีล 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 28502พลงังานทดแทน5542601 A 3(3-0-6) อ.เจมิธง 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) Lab เครื่องกล 2ปฎบิตักิารวศิวกรรมเครื่องกล 25592704 A 1(1-2-3) อ.อนุชา 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายปรชัญา ไกลวจิติร )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ชลดีล ใจซือ่ด ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 1

15

*

*

16 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

594655010

นายปรชัญา ไกลวิจติร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594655011

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายพรเทพ สคีลา้ย

โปรแกรมวิชา วศิวกรรมพลงังานปรญิญาตร ี4 ปี

5946-55/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (12.30-15.30) 1435ทกัษะการเรยีนรูส้ารสนเทศ1520101 B 3(3-0-6) อ.ภาษณีิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) SU-403ภาษาจนีเบื้องตน้1570101 A 3(3-0-6) อ.ปภสัสร 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 135วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 B 3(3-0-6) อ. ดร.อภริตัน์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-16.30) 28502เศรษฐศาสตรว์ศิวกรรม5542202 A 3(3-0-6) อ.จตุพิร 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 28502การออกแบบอาคารอนุรกัษพ์ลงังาน5542401 A 3(3-0-6) อ.ชลดีล 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 28502พลงังานทดแทน5542601 A 3(3-0-6) อ.เจมิธง 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) Lab เครื่องกล 2ปฎบิตักิารวศิวกรรมเครื่องกล 25592704 A 1(1-2-3) อ.อนุชา 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายพรเทพ สคีลา้ย )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ชลดีล ใจซือ่ด ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 1

18

*

*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

594655011

นายพรเทพ สคีลา้ย

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594655014

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายศราวธุ นุสี

โปรแกรมวิชา วศิวกรรมพลงังานปรญิญาตร ี4 ปี

5946-55/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (12.30-15.30) 1435ทกัษะการเรยีนรูส้ารสนเทศ1520101 B 3(3-0-6) อ.ภาษณีิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) SU-403ภาษาจนีเบื้องตน้1570101 A 3(3-0-6) อ.ปภสัสร 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 135วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 B 3(3-0-6) อ. ดร.อภริตัน์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 432แคลคูลสั 24042402 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-16.30) 28502เศรษฐศาสตรว์ศิวกรรม5542202 A 3(3-0-6) อ.จตุพิร 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 28502พลงังานทดแทน5542601 A 3(3-0-6) อ.เจมิธง 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) Lab เครื่องกล 2ปฎบิตักิารวศิวกรรมเครื่องกล 25592704 A 1(1-2-3) อ.อนุชา 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายศราวุธ นุส ี)

 15,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ชลดีล ใจซือ่ด ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 1

18

*

*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

594655014

นายศราวธุ นุสี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594655016

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจนัจริา ธูปทอง

โปรแกรมวิชา วศิวกรรมพลงังานปรญิญาตร ี4 ปี

5946-55/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (12.30-15.30) 1435ทกัษะการเรยีนรูส้ารสนเทศ1520101 B 3(3-0-6) อ.ภาษณีิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) SU-403ภาษาจนีเบื้องตน้1570101 A 3(3-0-6) อ.ปภสัสร 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 135วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 B 3(3-0-6) อ. ดร.อภริตัน์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-16.30) 28502เศรษฐศาสตรว์ศิวกรรม5542202 A 3(3-0-6) อ.จตุพิร 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 28502การออกแบบอาคารอนุรกัษพ์ลงังาน5542401 A 3(3-0-6) อ.ชลดีล 8 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 28502พลงังานทดแทน5542601 A 3(3-0-6) อ.เจมิธง 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) Lab เครื่องกล 2ปฎบิตักิารวศิวกรรมเครื่องกล 25592704 A 1(1-2-3) อ.อนุชา 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวจนัจริา ธูปทอง )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ชลดีล ใจซือ่ด ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 1

18

*

*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

594655016

นางสาวจนัจริา ธูปทอง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594655018

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายชยพล ครื้นจติ

โปรแกรมวิชา วศิวกรรมพลงังานปรญิญาตร ี4 ปี

5946-55/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (12.30-15.30) 1435ทกัษะการเรยีนรูส้ารสนเทศ1520101 B 3(3-0-6) อ.ภาษณีิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) SU-403ภาษาจนีเบื้องตน้1570101 A 3(3-0-6) อ.ปภสัสร 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 135วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 B 3(3-0-6) อ. ดร.อภริตัน์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 432แคลคูลสั 24042402 A 3(3-0-6) ผศ.จนัทรว์ดี 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-16.30) 28502เศรษฐศาสตรว์ศิวกรรม5542202 A 3(3-0-6) อ.จตุพิร 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 28502พลงังานทดแทน5542601 A 3(3-0-6) อ.เจมิธง 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) Lab เครื่องกล 2ปฎบิตักิารวศิวกรรมเครื่องกล 25592704 A 1(1-2-3) อ.อนุชา 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายชยพล ครื้นจติ )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ชลดีล ใจซือ่ด ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 1

18

*

*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

594655018

นายชยพล ครื้นจติ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594659001

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนิตยา มาลยั

โปรแกรมวิชา วศิวกรรมสารสนเทศและการสือ่สารปรญิญาตร ี4 ปี

5946-59/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 1435ทกัษะการเรยีนรูส้ารสนเทศ1520101 C 3(3-0-6) อ.สญัญา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-16.30) SU-404วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 C 3(3-0-6) อ.ทพิยว์รรณ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 28306วศิวกรรมไฟฟ้า5531104 A 3(3-0-6) อ. ดร.ราเชณ, ผศ. 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1642 (คอม)ปฏบิตักิารวศิวกรรมไฟฟ้า5531105 A 1(0-3) อ.วรรณวศิา 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 1642 (คอม)วศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์5532105 A 3(3-0-6) อ. ดร.ธนวุฒ,ิ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (15.30-18.30) 1642 (คอม)ปฏบิตักิารวศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์5532106 A 1(0-3) อ.วรรณวศิา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 28306หลกัการสือ่สาร5532201 A 3(3-0-6) อ.กฤษณ,์ ผศ. 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-17.30) ปฏบิตักิารเครอืขา่ย ICEการออกแบบฐานขอ้มลู5532402 A 2(1-3-2) อ.กติตพิงศ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 28302วสัดุวศิวกรรม5591301 A 3(3-0-6) อ.ปวณี 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวนิตยา มาลยั )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธนวุฒ ิ(ไมใ่ชแ้ลว้) ตนัตโิสภารกัษ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 4

18

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

594659001

นางสาวนิตยา มาลยั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594659002

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพชิญา พว่งพานทอง

โปรแกรมวิชา วศิวกรรมสารสนเทศและการสือ่สารปรญิญาตร ี4 ปี

5946-59/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 1435ทกัษะการเรยีนรูส้ารสนเทศ1520101 C 3(3-0-6) อ.สญัญา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-16.30) SU-404วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 C 3(3-0-6) อ.ทพิยว์รรณ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 28306วศิวกรรมไฟฟ้า5531104 A 3(3-0-6) อ. ดร.ราเชณ, ผศ. 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1642 (คอม)ปฏบิตักิารวศิวกรรมไฟฟ้า5531105 A 1(0-3) อ.วรรณวศิา 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 1642 (คอม)วศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์5532105 A 3(3-0-6) อ. ดร.ธนวุฒ,ิ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (15.30-18.30) 1642 (คอม)ปฏบิตักิารวศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์5532106 A 1(0-3) อ.วรรณวศิา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 28306หลกัการสือ่สาร5532201 A 3(3-0-6) อ.กฤษณ,์ ผศ. 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-17.30) ปฏบิตักิารเครอืขา่ย ICEการออกแบบฐานขอ้มลู5532402 A 2(1-3-2) อ.กติตพิงศ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 28302วสัดุวศิวกรรม5591301 A 3(3-0-6) อ.ปวณี 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวพชิญา พว่งพานทอง )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธนวุฒ ิ(ไมใ่ชแ้ลว้) ตนัตโิสภารกัษ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 4

18

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

594659002

นางสาวพชิญา พว่งพานทอง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594659003

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมณีรตัน ์พนัธป์ระสทิธิ์เวช

โปรแกรมวิชา วศิวกรรมสารสนเทศและการสือ่สารปรญิญาตร ี4 ปี

5946-59/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 1435ทกัษะการเรยีนรูส้ารสนเทศ1520101 C 3(3-0-6) อ.สญัญา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-16.30) SU-404วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 C 3(3-0-6) อ.ทพิยว์รรณ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 28306วศิวกรรมไฟฟ้า5531104 A 3(3-0-6) อ. ดร.ราเชณ, ผศ. 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1642 (คอม)ปฏบิตักิารวศิวกรรมไฟฟ้า5531105 A 1(0-3) อ.วรรณวศิา 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 1642 (คอม)วศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์5532105 A 3(3-0-6) อ. ดร.ธนวุฒ,ิ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (15.30-18.30) 1642 (คอม)ปฏบิตักิารวศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์5532106 A 1(0-3) อ.วรรณวศิา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 28306หลกัการสือ่สาร5532201 A 3(3-0-6) อ.กฤษณ,์ ผศ. 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-17.30) ปฏบิตักิารเครอืขา่ย ICEการออกแบบฐานขอ้มลู5532402 A 2(1-3-2) อ.กติตพิงศ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 28302วสัดุวศิวกรรม5591301 A 3(3-0-6) อ.ปวณี 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวมณีรตัน ์พนัธป์ระสทิธิ์เวช )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธนวุฒ ิ(ไมใ่ชแ้ลว้) ตนัตโิสภารกัษ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 4

18

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

594659003

นางสาวมณีรตัน์ พนัธป์ระสทิธิ์เวช

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594659005

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรนิทรา สวุรรณศิลป์

โปรแกรมวิชา วศิวกรรมสารสนเทศและการสือ่สารปรญิญาตร ี4 ปี

5946-59/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 1435ทกัษะการเรยีนรูส้ารสนเทศ1520101 C 3(3-0-6) อ.สญัญา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-16.30) SU-404วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 C 3(3-0-6) อ.ทพิยว์รรณ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 28306วศิวกรรมไฟฟ้า5531104 A 3(3-0-6) อ. ดร.ราเชณ, ผศ. 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1642 (คอม)ปฏบิตักิารวศิวกรรมไฟฟ้า5531105 A 1(0-3) อ.วรรณวศิา 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 1642 (คอม)วศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์5532105 A 3(3-0-6) อ. ดร.ธนวุฒ,ิ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (15.30-18.30) 1642 (คอม)ปฏบิตักิารวศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์5532106 A 1(0-3) อ.วรรณวศิา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 28306หลกัการสือ่สาร5532201 A 3(3-0-6) อ.กฤษณ,์ ผศ. 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-17.30) ปฏบิตักิารเครอืขา่ย ICEการออกแบบฐานขอ้มลู5532402 A 2(1-3-2) อ.กติตพิงศ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 28302วสัดุวศิวกรรม5591301 A 3(3-0-6) อ.ปวณี 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวศิรนิทรา สุวรรณศิลป์ )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธนวุฒ ิ(ไมใ่ชแ้ลว้) ตนัตโิสภารกัษ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 4

18

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

594659005

นางสาวศิรนิทรา สวุรรณศิลป์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594659007

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสริพีร เนียมทอง

โปรแกรมวิชา วศิวกรรมสารสนเทศและการสือ่สารปรญิญาตร ี4 ปี

5946-59/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 1435ทกัษะการเรยีนรูส้ารสนเทศ1520101 C 3(3-0-6) อ.สญัญา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-16.30) SU-404วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 C 3(3-0-6) อ.ทพิยว์รรณ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 28306วศิวกรรมไฟฟ้า5531104 A 3(3-0-6) อ. ดร.ราเชณ, ผศ. 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1642 (คอม)ปฏบิตักิารวศิวกรรมไฟฟ้า5531105 A 1(0-3) อ.วรรณวศิา 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 1642 (คอม)วศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์5532105 A 3(3-0-6) อ. ดร.ธนวุฒ,ิ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (15.30-18.30) 1642 (คอม)ปฏบิตักิารวศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์5532106 A 1(0-3) อ.วรรณวศิา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 28306หลกัการสือ่สาร5532201 A 3(3-0-6) อ.กฤษณ,์ ผศ. 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-17.30) ปฏบิตักิารเครอืขา่ย ICEการออกแบบฐานขอ้มลู5532402 A 2(1-3-2) อ.กติตพิงศ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 28302วสัดุวศิวกรรม5591301 A 3(3-0-6) อ.ปวณี 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสริพีร เนียมทอง )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธนวุฒ ิ(ไมใ่ชแ้ลว้) ตนัตโิสภารกัษ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 4

18

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

594659007

นางสาวสริพีร เนียมทอง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594659008

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายกรณ์ พนัธส์วสัด์ิ

โปรแกรมวิชา วศิวกรรมสารสนเทศและการสือ่สารปรญิญาตร ี4 ปี

5946-59/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 1435ทกัษะการเรยีนรูส้ารสนเทศ1520101 C 3(3-0-6) อ.สญัญา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 28306วศิวกรรมไฟฟ้า5531104 A 3(3-0-6) อ. ดร.ราเชณ, ผศ. 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1642 (คอม)ปฏบิตักิารวศิวกรรมไฟฟ้า5531105 A 1(0-3) อ.วรรณวศิา 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 1642 (คอม)วศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์5532105 A 3(3-0-6) อ. ดร.ธนวุฒ,ิ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (15.30-18.30) 1642 (คอม)ปฏบิตักิารวศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์5532106 A 1(0-3) อ.วรรณวศิา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 28306หลกัการสือ่สาร5532201 A 3(3-0-6) อ.กฤษณ,์ ผศ. 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-17.30) ปฏบิตักิารเครอืขา่ย ICEการออกแบบฐานขอ้มลู5532402 A 2(1-3-2) อ.กติตพิงศ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 28302วสัดุวศิวกรรม5591301 A 3(3-0-6) อ.ปวณี 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายกรณ ์พนัธส์วสัดิ์ )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธนวุฒ ิ(ไมใ่ชแ้ลว้) ตนัตโิสภารกัษ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 4

15

*

*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

594659008

นายกรณ์ พนัธส์วสัด์ิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594659009

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายกติตชิยั สงสคุนธ์

โปรแกรมวิชา วศิวกรรมสารสนเทศและการสือ่สารปรญิญาตร ี4 ปี

5946-59/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 1435ทกัษะการเรยีนรูส้ารสนเทศ1520101 C 3(3-0-6) อ.สญัญา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-16.30) SU-404วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 C 3(3-0-6) อ.ทพิยว์รรณ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 28306วศิวกรรมไฟฟ้า5531104 A 3(3-0-6) อ. ดร.ราเชณ, ผศ. 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1642 (คอม)ปฏบิตักิารวศิวกรรมไฟฟ้า5531105 A 1(0-3) อ.วรรณวศิา 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 1642 (คอม)วศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์5532105 A 3(3-0-6) อ. ดร.ธนวุฒ,ิ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (15.30-18.30) 1642 (คอม)ปฏบิตักิารวศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์5532106 A 1(0-3) อ.วรรณวศิา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 28306หลกัการสือ่สาร5532201 A 3(3-0-6) อ.กฤษณ,์ ผศ. 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-17.30) ปฏบิตักิารเครอืขา่ย ICEการออกแบบฐานขอ้มลู5532402 A 2(1-3-2) อ.กติตพิงศ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 28302วสัดุวศิวกรรม5591301 A 3(3-0-6) อ.ปวณี 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายกติตชิยั สงสุคนธ ์)

 15,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธนวุฒ ิ(ไมใ่ชแ้ลว้) ตนัตโิสภารกัษ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 4

18

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

594659009

นายกติตชิยั สงสคุนธ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594659010

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายชนินทร ์ทบัสี

โปรแกรมวิชา วศิวกรรมสารสนเทศและการสือ่สารปรญิญาตร ี4 ปี

5946-59/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-11.30) 28306วศิวกรรมไฟฟ้า5531104 A 3(3-0-6) อ. ดร.ราเชณ, ผศ. 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1642 (คอม)ปฏบิตักิารวศิวกรรมไฟฟ้า5531105 A 1(0-3) อ.วรรณวศิา 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 1642 (คอม)วศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์5532105 A 3(3-0-6) อ. ดร.ธนวุฒ,ิ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (15.30-18.30) 1642 (คอม)ปฏบิตักิารวศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์5532106 A 1(0-3) อ.วรรณวศิา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 28306หลกัการสือ่สาร5532201 A 3(3-0-6) อ.กฤษณ,์ ผศ. 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-17.30) ปฏบิตักิารเครอืขา่ย ICEการออกแบบฐานขอ้มลู5532402 A 2(1-3-2) อ.กติตพิงศ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 28302วสัดุวศิวกรรม5591301 A 3(3-0-6) อ.ปวณี 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายชนินทร ์ทบัส ี)

 15,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธนวุฒ ิ(ไมใ่ชแ้ลว้) ตนัตโิสภารกัษ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 4

12

*

*

16 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

594659010

นายชนินทร ์ทบัสี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594659011

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายณราวทิย ์ทบัถวลิ

โปรแกรมวิชา วศิวกรรมสารสนเทศและการสือ่สารปรญิญาตร ี4 ปี

5946-59/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-11.30)วศิวกรรมไฟฟ้า5531104 A 3(3-0-6) อ. ดร.ราเชณ, ผศ. 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30)ปฏบิตักิารวศิวกรรมไฟฟ้า5531105 A 1(0-3) อ.วรรณวศิา 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30)วศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์5532105 A 3(3-0-6) อ. ดร.ธนวุฒ,ิ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (15.30-18.30)ปฏบิตักิารวศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์5532106 A 1(0-3) อ.วรรณวศิา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30)หลกัการสือ่สาร5532201 A 3(3-0-6) อ.กฤษณ,์ ผศ. 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-17.30)การออกแบบฐานขอ้มลู5532402 A 2(1-3-2) อ.กติตพิงศ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30)วสัดุวศิวกรรม5591301 A 3(3-0-6) อ.ปวณี 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายณราวทิย ์ทบัถวลิ )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธนวุฒ ิ(ไมใ่ชแ้ลว้) ตนัตโิสภารกัษ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 4

12

*

*

16 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

594659011

นายณราวิทย ์ทบัถวิล

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594659012

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐนนท ์เอีย่มสวสัด์ิ

โปรแกรมวิชา วศิวกรรมสารสนเทศและการสือ่สารปรญิญาตร ี4 ปี

5946-59/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 1435ทกัษะการเรยีนรูส้ารสนเทศ1520101 C 3(3-0-6) อ.สญัญา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-16.30) SU-404วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 C 3(3-0-6) อ.ทพิยว์รรณ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 28306วศิวกรรมไฟฟ้า5531104 A 3(3-0-6) อ. ดร.ราเชณ, ผศ. 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1642 (คอม)ปฏบิตักิารวศิวกรรมไฟฟ้า5531105 A 1(0-3) อ.วรรณวศิา 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 1642 (คอม)วศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์5532105 A 3(3-0-6) อ. ดร.ธนวุฒ,ิ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (15.30-18.30) 1642 (คอม)ปฏบิตักิารวศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์5532106 A 1(0-3) อ.วรรณวศิา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 28306หลกัการสือ่สาร5532201 A 3(3-0-6) อ.กฤษณ,์ ผศ. 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-17.30) ปฏบิตักิารเครอืขา่ย ICEการออกแบบฐานขอ้มลู5532402 A 2(1-3-2) อ.กติตพิงศ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 28302วสัดุวศิวกรรม5591301 A 3(3-0-6) อ.ปวณี 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายณฐันนท ์เอีย่มสวสัดิ์ )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธนวุฒ ิ(ไมใ่ชแ้ลว้) ตนัตโิสภารกัษ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 4

18

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

594659012

นายณัฐนนท ์เอีย่มสวสัด์ิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594659014

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐวฒุ ิวรรณประดิษฐ ์

โปรแกรมวิชา วศิวกรรมสารสนเทศและการสือ่สารปรญิญาตร ี4 ปี

5946-59/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 1435ทกัษะการเรยีนรูส้ารสนเทศ1520101 C 3(3-0-6) อ.สญัญา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-16.30) SU-404วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 C 3(3-0-6) อ.ทพิยว์รรณ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 28306วศิวกรรมไฟฟ้า5531104 A 3(3-0-6) อ. ดร.ราเชณ, ผศ. 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1642 (คอม)ปฏบิตักิารวศิวกรรมไฟฟ้า5531105 A 1(0-3) อ.วรรณวศิา 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 1642 (คอม)วศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์5532105 A 3(3-0-6) อ. ดร.ธนวุฒ,ิ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (15.30-18.30) 1642 (คอม)ปฏบิตักิารวศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์5532106 A 1(0-3) อ.วรรณวศิา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 28306หลกัการสือ่สาร5532201 A 3(3-0-6) อ.กฤษณ,์ ผศ. 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-17.30) ปฏบิตักิารเครอืขา่ย ICEการออกแบบฐานขอ้มลู5532402 A 2(1-3-2) อ.กติตพิงศ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 28302วสัดุวศิวกรรม5591301 A 3(3-0-6) อ.ปวณี 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายณฐัวุฒ ิวรรณประดษิฐ ์)

 15,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธนวุฒ ิ(ไมใ่ชแ้ลว้) ตนัตโิสภารกัษ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 4

18

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

594659014

นายณัฐวฒุ ิวรรณประดิษฐ ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594659015

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายตน้สกลุ วงษก์ระจา่ง

โปรแกรมวิชา วศิวกรรมสารสนเทศและการสือ่สารปรญิญาตร ี4 ปี

5946-59/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 1435ทกัษะการเรยีนรูส้ารสนเทศ1520101 C 3(3-0-6) อ.สญัญา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 28306วศิวกรรมไฟฟ้า5531104 A 3(3-0-6) อ. ดร.ราเชณ, ผศ. 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1642 (คอม)ปฏบิตักิารวศิวกรรมไฟฟ้า5531105 A 1(0-3) อ.วรรณวศิา 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 1642 (คอม)วศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์5532105 A 3(3-0-6) อ. ดร.ธนวุฒ,ิ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (15.30-18.30) 1642 (คอม)ปฏบิตักิารวศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์5532106 A 1(0-3) อ.วรรณวศิา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 28306หลกัการสือ่สาร5532201 A 3(3-0-6) อ.กฤษณ,์ ผศ. 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-17.30) ปฏบิตักิารเครอืขา่ย ICEการออกแบบฐานขอ้มลู5532402 A 2(1-3-2) อ.กติตพิงศ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 28302วสัดุวศิวกรรม5591301 A 3(3-0-6) อ.ปวณี 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายตน้สกลุ วงษก์ระจ่าง )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธนวุฒ ิ(ไมใ่ชแ้ลว้) ตนัตโิสภารกัษ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 4

15

*

*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

594659015

นายตน้สกลุ วงษก์ระจา่ง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594659016

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายถริพล เสอืสอาด

โปรแกรมวิชา วศิวกรรมสารสนเทศและการสือ่สารปรญิญาตร ี4 ปี

5946-59/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 1435ทกัษะการเรยีนรูส้ารสนเทศ1520101 C 3(3-0-6) อ.สญัญา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-16.30) SU-404วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 C 3(3-0-6) อ.ทพิยว์รรณ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 28306วศิวกรรมไฟฟ้า5531104 A 3(3-0-6) อ. ดร.ราเชณ, ผศ. 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1642 (คอม)ปฏบิตักิารวศิวกรรมไฟฟ้า5531105 A 1(0-3) อ.วรรณวศิา 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 1642 (คอม)วศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์5532105 A 3(3-0-6) อ. ดร.ธนวุฒ,ิ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (15.30-18.30) 1642 (คอม)ปฏบิตักิารวศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์5532106 A 1(0-3) อ.วรรณวศิา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 28306หลกัการสือ่สาร5532201 A 3(3-0-6) อ.กฤษณ,์ ผศ. 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-17.30) ปฏบิตักิารเครอืขา่ย ICEการออกแบบฐานขอ้มลู5532402 A 2(1-3-2) อ.กติตพิงศ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 28302วสัดุวศิวกรรม5591301 A 3(3-0-6) อ.ปวณี 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายถริพล เสอืสอาด )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธนวุฒ ิ(ไมใ่ชแ้ลว้) ตนัตโิสภารกัษ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 4

18

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

594659016

นายถริพล เสอืสอาด

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594659018

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายธีรพนัธุ ์พว่งทอง

โปรแกรมวิชา วศิวกรรมสารสนเทศและการสือ่สารปรญิญาตร ี4 ปี

5946-59/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 1435ทกัษะการเรยีนรูส้ารสนเทศ1520101 C 3(3-0-6) อ.สญัญา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-16.30) SU-404วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 C 3(3-0-6) อ.ทพิยว์รรณ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 28306วศิวกรรมไฟฟ้า5531104 A 3(3-0-6) อ. ดร.ราเชณ, ผศ. 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1642 (คอม)ปฏบิตักิารวศิวกรรมไฟฟ้า5531105 A 1(0-3) อ.วรรณวศิา 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 1642 (คอม)วศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์5532105 A 3(3-0-6) อ. ดร.ธนวุฒ,ิ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (15.30-18.30) 1642 (คอม)ปฏบิตักิารวศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์5532106 A 1(0-3) อ.วรรณวศิา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 28306หลกัการสือ่สาร5532201 A 3(3-0-6) อ.กฤษณ,์ ผศ. 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-17.30) ปฏบิตักิารเครอืขา่ย ICEการออกแบบฐานขอ้มลู5532402 A 2(1-3-2) อ.กติตพิงศ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 28302วสัดุวศิวกรรม5591301 A 3(3-0-6) อ.ปวณี 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายธรีพนัธุ ์พว่งทอง )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธนวุฒ ิ(ไมใ่ชแ้ลว้) ตนัตโิสภารกัษ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 4

18

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

594659018

นายธีรพนัธุ ์พว่งทอง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594659019

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายปกรณ์ พูลเนตร ์

โปรแกรมวิชา วศิวกรรมสารสนเทศและการสือ่สารปรญิญาตร ี4 ปี

5946-59/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 1435ทกัษะการเรยีนรูส้ารสนเทศ1520101 C 3(3-0-6) อ.สญัญา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-16.30) SU-404วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 C 3(3-0-6) อ.ทพิยว์รรณ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 28306วศิวกรรมไฟฟ้า5531104 A 3(3-0-6) อ. ดร.ราเชณ, ผศ. 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1642 (คอม)ปฏบิตักิารวศิวกรรมไฟฟ้า5531105 A 1(0-3) อ.วรรณวศิา 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 1642 (คอม)วศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์5532105 A 3(3-0-6) อ. ดร.ธนวุฒ,ิ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (15.30-18.30) 1642 (คอม)ปฏบิตักิารวศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์5532106 A 1(0-3) อ.วรรณวศิา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 28306หลกัการสือ่สาร5532201 A 3(3-0-6) อ.กฤษณ,์ ผศ. 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-17.30) ปฏบิตักิารเครอืขา่ย ICEการออกแบบฐานขอ้มลู5532402 A 2(1-3-2) อ.กติตพิงศ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 28302วสัดุวศิวกรรม5591301 A 3(3-0-6) อ.ปวณี 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายปกรณ ์พลูเนตร ์)

 15,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธนวุฒ ิ(ไมใ่ชแ้ลว้) ตนัตโิสภารกัษ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 4

18

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

594659019

นายปกรณ์ พูลเนตร์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594659020

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายปฏณิญา แกว้ลอ้ม

โปรแกรมวิชา วศิวกรรมสารสนเทศและการสือ่สารปรญิญาตร ี4 ปี

5946-59/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 1435ทกัษะการเรยีนรูส้ารสนเทศ1520101 C 3(3-0-6) อ.สญัญา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-16.30) SU-404วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 C 3(3-0-6) อ.ทพิยว์รรณ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 28306วศิวกรรมไฟฟ้า5531104 A 3(3-0-6) อ. ดร.ราเชณ, ผศ. 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1642 (คอม)ปฏบิตักิารวศิวกรรมไฟฟ้า5531105 A 1(0-3) อ.วรรณวศิา 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 1642 (คอม)วศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์5532105 A 3(3-0-6) อ. ดร.ธนวุฒ,ิ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (15.30-18.30) 1642 (คอม)ปฏบิตักิารวศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์5532106 A 1(0-3) อ.วรรณวศิา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 28306หลกัการสือ่สาร5532201 A 3(3-0-6) อ.กฤษณ,์ ผศ. 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-17.30) ปฏบิตักิารเครอืขา่ย ICEการออกแบบฐานขอ้มลู5532402 A 2(1-3-2) อ.กติตพิงศ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 28302วสัดุวศิวกรรม5591301 A 3(3-0-6) อ.ปวณี 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายปฏณิญา แกว้ลอ้ม )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธนวุฒ ิ(ไมใ่ชแ้ลว้) ตนัตโิสภารกัษ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 4

18

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

594659020

นายปฏณิญา แกว้ลอ้ม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594659021

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายประดิษฐ ์ถวลิสขุ

โปรแกรมวิชา วศิวกรรมสารสนเทศและการสือ่สารปรญิญาตร ี4 ปี

5946-59/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 1435ทกัษะการเรยีนรูส้ารสนเทศ1520101 C 3(3-0-6) อ.สญัญา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-16.30) SU-404วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 C 3(3-0-6) อ.ทพิยว์รรณ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 28306วศิวกรรมไฟฟ้า5531104 A 3(3-0-6) อ. ดร.ราเชณ, ผศ. 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1642 (คอม)ปฏบิตักิารวศิวกรรมไฟฟ้า5531105 A 1(0-3) อ.วรรณวศิา 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 1642 (คอม)วศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์5532105 A 3(3-0-6) อ. ดร.ธนวุฒ,ิ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (15.30-18.30) 1642 (คอม)ปฏบิตักิารวศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์5532106 A 1(0-3) อ.วรรณวศิา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 28306หลกัการสือ่สาร5532201 A 3(3-0-6) อ.กฤษณ,์ ผศ. 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-17.30) ปฏบิตักิารเครอืขา่ย ICEการออกแบบฐานขอ้มลู5532402 A 2(1-3-2) อ.กติตพิงศ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 28302วสัดุวศิวกรรม5591301 A 3(3-0-6) อ.ปวณี 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายประดษิฐ ์ถวลิสุข )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธนวุฒ ิ(ไมใ่ชแ้ลว้) ตนัตโิสภารกัษ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 4

18

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

594659021

นายประดิษฐ ์ถวิลสขุ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594659022

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายพชรพล ไพรเมฆ

โปรแกรมวิชา วศิวกรรมสารสนเทศและการสือ่สารปรญิญาตร ี4 ปี

5946-59/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 1435ทกัษะการเรยีนรูส้ารสนเทศ1520101 C 3(3-0-6) อ.สญัญา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-16.30) SU-404วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 C 3(3-0-6) อ.ทพิยว์รรณ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 28306วศิวกรรมไฟฟ้า5531104 A 3(3-0-6) อ. ดร.ราเชณ, ผศ. 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1642 (คอม)ปฏบิตักิารวศิวกรรมไฟฟ้า5531105 A 1(0-3) อ.วรรณวศิา 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 1642 (คอม)วศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์5532105 A 3(3-0-6) อ. ดร.ธนวุฒ,ิ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (15.30-18.30) 1642 (คอม)ปฏบิตักิารวศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์5532106 A 1(0-3) อ.วรรณวศิา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 28306หลกัการสือ่สาร5532201 A 3(3-0-6) อ.กฤษณ,์ ผศ. 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-17.30) ปฏบิตักิารเครอืขา่ย ICEการออกแบบฐานขอ้มลู5532402 A 2(1-3-2) อ.กติตพิงศ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 28302วสัดุวศิวกรรม5591301 A 3(3-0-6) อ.ปวณี 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายพชรพล ไพรเมฆ )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธนวุฒ ิ(ไมใ่ชแ้ลว้) ตนัตโิสภารกัษ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 4

18

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

594659022

นายพชรพล ไพรเมฆ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594659023

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายพรพบูิลย ์สงัขทรพัย ์

โปรแกรมวิชา วศิวกรรมสารสนเทศและการสือ่สารปรญิญาตร ี4 ปี

5946-59/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 1435ทกัษะการเรยีนรูส้ารสนเทศ1520101 C 3(3-0-6) อ.สญัญา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-16.30) SU-404วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 C 3(3-0-6) อ.ทพิยว์รรณ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 28306วศิวกรรมไฟฟ้า5531104 A 3(3-0-6) อ. ดร.ราเชณ, ผศ. 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1642 (คอม)ปฏบิตักิารวศิวกรรมไฟฟ้า5531105 A 1(0-3) อ.วรรณวศิา 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 1642 (คอม)วศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์5532105 A 3(3-0-6) อ. ดร.ธนวุฒ,ิ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (15.30-18.30) 1642 (คอม)ปฏบิตักิารวศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์5532106 A 1(0-3) อ.วรรณวศิา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 28306หลกัการสือ่สาร5532201 A 3(3-0-6) อ.กฤษณ,์ ผศ. 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-17.30) ปฏบิตักิารเครอืขา่ย ICEการออกแบบฐานขอ้มลู5532402 A 2(1-3-2) อ.กติตพิงศ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 28302วสัดุวศิวกรรม5591301 A 3(3-0-6) อ.ปวณี 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายพรพบูิลย ์สงัขทรพัย ์)

 15,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธนวุฒ ิ(ไมใ่ชแ้ลว้) ตนัตโิสภารกัษ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 4

18

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

594659023

นายพรพบูิลย ์สงัขทรพัย์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594659025

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายยทุธนา วงษศ์รทีา

โปรแกรมวิชา วศิวกรรมสารสนเทศและการสือ่สารปรญิญาตร ี4 ปี

5946-59/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 1435ทกัษะการเรยีนรูส้ารสนเทศ1520101 C 3(3-0-6) อ.สญัญา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-16.30) SU-404วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 C 3(3-0-6) อ.ทพิยว์รรณ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 28306วศิวกรรมไฟฟ้า5531104 A 3(3-0-6) อ. ดร.ราเชณ, ผศ. 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1642 (คอม)ปฏบิตักิารวศิวกรรมไฟฟ้า5531105 A 1(0-3) อ.วรรณวศิา 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 1642 (คอม)วศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์5532105 A 3(3-0-6) อ. ดร.ธนวุฒ,ิ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (15.30-18.30) 1642 (คอม)ปฏบิตักิารวศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์5532106 A 1(0-3) อ.วรรณวศิา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 28306หลกัการสือ่สาร5532201 A 3(3-0-6) อ.กฤษณ,์ ผศ. 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-17.30) ปฏบิตักิารเครอืขา่ย ICEการออกแบบฐานขอ้มลู5532402 A 2(1-3-2) อ.กติตพิงศ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 28302วสัดุวศิวกรรม5591301 A 3(3-0-6) อ.ปวณี 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายยุทธนา วงษศ์รทีา )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธนวุฒ ิ(ไมใ่ชแ้ลว้) ตนัตโิสภารกัษ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 4

18

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

594659025

นายยทุธนา วงษศ์รทีา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594659026

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายศิรวิฒัน ์น่วมมะโน

โปรแกรมวิชา วศิวกรรมสารสนเทศและการสือ่สารปรญิญาตร ี4 ปี

5946-59/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 1435ทกัษะการเรยีนรูส้ารสนเทศ1520101 C 3(3-0-6) อ.สญัญา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-16.30) SU-404วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 C 3(3-0-6) อ.ทพิยว์รรณ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 28306วศิวกรรมไฟฟ้า5531104 A 3(3-0-6) อ. ดร.ราเชณ, ผศ. 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1642 (คอม)ปฏบิตักิารวศิวกรรมไฟฟ้า5531105 A 1(0-3) อ.วรรณวศิา 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 1642 (คอม)วศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์5532105 A 3(3-0-6) อ. ดร.ธนวุฒ,ิ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (15.30-18.30) 1642 (คอม)ปฏบิตักิารวศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์5532106 A 1(0-3) อ.วรรณวศิา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 28306หลกัการสือ่สาร5532201 A 3(3-0-6) อ.กฤษณ,์ ผศ. 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-17.30) ปฏบิตักิารเครอืขา่ย ICEการออกแบบฐานขอ้มลู5532402 A 2(1-3-2) อ.กติตพิงศ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 28302วสัดุวศิวกรรม5591301 A 3(3-0-6) อ.ปวณี 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายศิรวิฒัน ์น่วมมะโน )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธนวุฒ ิ(ไมใ่ชแ้ลว้) ตนัตโิสภารกัษ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 4

18

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

594659026

นายศิรวิฒัน์ น่วมมะโน

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594659027

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายศภุวชิญ ์ประกอบนนั

โปรแกรมวิชา วศิวกรรมสารสนเทศและการสือ่สารปรญิญาตร ี4 ปี

5946-59/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 1435ทกัษะการเรยีนรูส้ารสนเทศ1520101 C 3(3-0-6) อ.สญัญา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-16.30) SU-404วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 C 3(3-0-6) อ.ทพิยว์รรณ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 28306วศิวกรรมไฟฟ้า5531104 A 3(3-0-6) อ. ดร.ราเชณ, ผศ. 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1642 (คอม)ปฏบิตักิารวศิวกรรมไฟฟ้า5531105 A 1(0-3) อ.วรรณวศิา 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 1642 (คอม)วศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์5532105 A 3(3-0-6) อ. ดร.ธนวุฒ,ิ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (15.30-18.30) 1642 (คอม)ปฏบิตักิารวศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์5532106 A 1(0-3) อ.วรรณวศิา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 28306หลกัการสือ่สาร5532201 A 3(3-0-6) อ.กฤษณ,์ ผศ. 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-17.30) ปฏบิตักิารเครอืขา่ย ICEการออกแบบฐานขอ้มลู5532402 A 2(1-3-2) อ.กติตพิงศ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 28302วสัดุวศิวกรรม5591301 A 3(3-0-6) อ.ปวณี 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายศุภวชิญ ์ประกอบนนั )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธนวุฒ ิ(ไมใ่ชแ้ลว้) ตนัตโิสภารกัษ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 4

18

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

594659027

นายศภุวิชญ ์ประกอบนนั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594659028

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายสรศกัด์ิ สมัฤทธิ์

โปรแกรมวิชา วศิวกรรมสารสนเทศและการสือ่สารปรญิญาตร ี4 ปี

5946-59/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-11.30) 28306วศิวกรรมไฟฟ้า5531104 A 3(3-0-6) อ. ดร.ราเชณ, ผศ. 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1642 (คอม)ปฏบิตักิารวศิวกรรมไฟฟ้า5531105 A 1(0-3) อ.วรรณวศิา 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 1642 (คอม)วศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์5532105 A 3(3-0-6) อ. ดร.ธนวุฒ,ิ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (15.30-18.30) 1642 (คอม)ปฏบิตักิารวศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์5532106 A 1(0-3) อ.วรรณวศิา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 28306หลกัการสือ่สาร5532201 A 3(3-0-6) อ.กฤษณ,์ ผศ. 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-17.30) ปฏบิตักิารเครอืขา่ย ICEการออกแบบฐานขอ้มลู5532402 A 2(1-3-2) อ.กติตพิงศ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 28302วสัดุวศิวกรรม5591301 A 3(3-0-6) อ.ปวณี 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายสรศกัดิ์ สมัฤทธิ์ )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธนวุฒ ิ(ไมใ่ชแ้ลว้) ตนัตโิสภารกัษ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 4

12

*

*

16 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

594659028

นายสรศกัด์ิ สมัฤทธิ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594659029

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายสหชยั บตุรพรหม

โปรแกรมวิชา วศิวกรรมสารสนเทศและการสือ่สารปรญิญาตร ี4 ปี

5946-59/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 1435ทกัษะการเรยีนรูส้ารสนเทศ1520101 C 3(3-0-6) อ.สญัญา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-16.30) SU-404วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 C 3(3-0-6) อ.ทพิยว์รรณ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 28306วศิวกรรมไฟฟ้า5531104 A 3(3-0-6) อ. ดร.ราเชณ, ผศ. 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1642 (คอม)ปฏบิตักิารวศิวกรรมไฟฟ้า5531105 A 1(0-3) อ.วรรณวศิา 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 1642 (คอม)วศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์5532105 A 3(3-0-6) อ. ดร.ธนวุฒ,ิ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (15.30-18.30) 1642 (คอม)ปฏบิตักิารวศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์5532106 A 1(0-3) อ.วรรณวศิา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 28306หลกัการสือ่สาร5532201 A 3(3-0-6) อ.กฤษณ,์ ผศ. 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-17.30) ปฏบิตักิารเครอืขา่ย ICEการออกแบบฐานขอ้มลู5532402 A 2(1-3-2) อ.กติตพิงศ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 28302วสัดุวศิวกรรม5591301 A 3(3-0-6) อ.ปวณี 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายสหชยั บตุรพรหม )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธนวุฒ ิ(ไมใ่ชแ้ลว้) ตนัตโิสภารกัษ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 4

18

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

594659029

นายสหชยั บตุรพรหม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594659030

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายสทิธิชยั สขุะปญัญา

โปรแกรมวิชา วศิวกรรมสารสนเทศและการสือ่สารปรญิญาตร ี4 ปี

5946-59/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 1435ทกัษะการเรยีนรูส้ารสนเทศ1520101 C 3(3-0-6) อ.สญัญา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 28306วศิวกรรมไฟฟ้า5531104 A 3(3-0-6) อ. ดร.ราเชณ, ผศ. 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1642 (คอม)ปฏบิตักิารวศิวกรรมไฟฟ้า5531105 A 1(0-3) อ.วรรณวศิา 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 1642 (คอม)วศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์5532105 A 3(3-0-6) อ. ดร.ธนวุฒ,ิ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (15.30-18.30) 1642 (คอม)ปฏบิตักิารวศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์5532106 A 1(0-3) อ.วรรณวศิา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 28306หลกัการสือ่สาร5532201 A 3(3-0-6) อ.กฤษณ,์ ผศ. 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-17.30) ปฏบิตักิารเครอืขา่ย ICEการออกแบบฐานขอ้มลู5532402 A 2(1-3-2) อ.กติตพิงศ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 28302วสัดุวศิวกรรม5591301 A 3(3-0-6) อ.ปวณี 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายสทิธชิยั สุขะปญัญา )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธนวุฒ ิ(ไมใ่ชแ้ลว้) ตนัตโิสภารกัษ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 4

15

*

*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

594659030

นายสทิธิชยั สขุะปญัญา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594659031

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายสทิธิพงค ์นิลสลบั

โปรแกรมวิชา วศิวกรรมสารสนเทศและการสือ่สารปรญิญาตร ี4 ปี

5946-59/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พ. (08.30-11.30) 28306วศิวกรรมไฟฟ้า5531104 A 3(3-0-6) อ. ดร.ราเชณ, ผศ. 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1642 (คอม)ปฏบิตักิารวศิวกรรมไฟฟ้า5531105 A 1(0-3) อ.วรรณวศิา 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 1642 (คอม)วศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์5532105 A 3(3-0-6) อ. ดร.ธนวุฒ,ิ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (15.30-18.30) 1642 (คอม)ปฏบิตักิารวศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์5532106 A 1(0-3) อ.วรรณวศิา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 28306หลกัการสือ่สาร5532201 A 3(3-0-6) อ.กฤษณ,์ ผศ. 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-17.30) ปฏบิตักิารเครอืขา่ย ICEการออกแบบฐานขอ้มลู5532402 A 2(1-3-2) อ.กติตพิงศ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 28302วสัดุวศิวกรรม5591301 A 3(3-0-6) อ.ปวณี 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายสทิธพิงค ์นิลสลบั )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธนวุฒ ิ(ไมใ่ชแ้ลว้) ตนัตโิสภารกัษ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 4

12

*

*

16 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

594659031

นายสทิธิพงค ์นิลสลบั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594659032

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายสทิธิพล เอีย่มสาํอางค์

โปรแกรมวิชา วศิวกรรมสารสนเทศและการสือ่สารปรญิญาตร ี4 ปี

5946-59/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 1435ทกัษะการเรยีนรูส้ารสนเทศ1520101 C 3(3-0-6) อ.สญัญา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-16.30) SU-404วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 C 3(3-0-6) อ.ทพิยว์รรณ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 28306วศิวกรรมไฟฟ้า5531104 A 3(3-0-6) อ. ดร.ราเชณ, ผศ. 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1642 (คอม)ปฏบิตักิารวศิวกรรมไฟฟ้า5531105 A 1(0-3) อ.วรรณวศิา 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 1642 (คอม)วศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์5532105 A 3(3-0-6) อ. ดร.ธนวุฒ,ิ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (15.30-18.30) 1642 (คอม)ปฏบิตักิารวศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์5532106 A 1(0-3) อ.วรรณวศิา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 28306หลกัการสือ่สาร5532201 A 3(3-0-6) อ.กฤษณ,์ ผศ. 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-17.30) ปฏบิตักิารเครอืขา่ย ICEการออกแบบฐานขอ้มลู5532402 A 2(1-3-2) อ.กติตพิงศ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 28302วสัดุวศิวกรรม5591301 A 3(3-0-6) อ.ปวณี 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายสทิธพิล เอีย่มสาํอางค ์)

 15,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธนวุฒ ิ(ไมใ่ชแ้ลว้) ตนัตโิสภารกัษ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 4

18

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

594659032

นายสทิธิพล เอีย่มสาํอางค์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594659033

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายสริวิฒัน ์พนัธห์ริ่ง

โปรแกรมวิชา วศิวกรรมสารสนเทศและการสือ่สารปรญิญาตร ี4 ปี

5946-59/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 1435ทกัษะการเรยีนรูส้ารสนเทศ1520101 C 3(3-0-6) อ.สญัญา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-16.30) SU-404วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 C 3(3-0-6) อ.ทพิยว์รรณ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 28306วศิวกรรมไฟฟ้า5531104 A 3(3-0-6) อ. ดร.ราเชณ, ผศ. 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1642 (คอม)ปฏบิตักิารวศิวกรรมไฟฟ้า5531105 A 1(0-3) อ.วรรณวศิา 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 1642 (คอม)วศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์5532105 A 3(3-0-6) อ. ดร.ธนวุฒ,ิ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (15.30-18.30) 1642 (คอม)ปฏบิตักิารวศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์5532106 A 1(0-3) อ.วรรณวศิา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 28306หลกัการสือ่สาร5532201 A 3(3-0-6) อ.กฤษณ,์ ผศ. 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-17.30) ปฏบิตักิารเครอืขา่ย ICEการออกแบบฐานขอ้มลู5532402 A 2(1-3-2) อ.กติตพิงศ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 28302วสัดุวศิวกรรม5591301 A 3(3-0-6) อ.ปวณี 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายสริวิฒัน ์พนัธห์ริ่ง )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธนวุฒ ิ(ไมใ่ชแ้ลว้) ตนัตโิสภารกัษ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 4

18

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

594659033

นายสริวิฒัน์ พนัธห์ริ่ง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594659035

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายอทิธิพล ธุวสจุเิรข

โปรแกรมวิชา วศิวกรรมสารสนเทศและการสือ่สารปรญิญาตร ี4 ปี

5946-59/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 1435ทกัษะการเรยีนรูส้ารสนเทศ1520101 C 3(3-0-6) อ.สญัญา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 28306วศิวกรรมไฟฟ้า5531104 A 3(3-0-6) อ. ดร.ราเชณ, ผศ. 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1642 (คอม)ปฏบิตักิารวศิวกรรมไฟฟ้า5531105 A 1(0-3) อ.วรรณวศิา 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 1642 (คอม)วศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์5532105 A 3(3-0-6) อ. ดร.ธนวุฒ,ิ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (15.30-18.30) 1642 (คอม)ปฏบิตักิารวศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์5532106 A 1(0-3) อ.วรรณวศิา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 28306หลกัการสือ่สาร5532201 A 3(3-0-6) อ.กฤษณ,์ ผศ. 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-17.30) ปฏบิตักิารเครอืขา่ย ICEการออกแบบฐานขอ้มลู5532402 A 2(1-3-2) อ.กติตพิงศ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 28302วสัดุวศิวกรรม5591301 A 3(3-0-6) อ.ปวณี 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายอทิธพิล ธุวสุจเิรข )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธนวุฒ ิ(ไมใ่ชแ้ลว้) ตนัตโิสภารกัษ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 4

15

*

*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

594659035

นายอทิธิพล ธุวสจุเิรข

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594659036

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายภาณุพงศ ์บวัหลวง

โปรแกรมวิชา วศิวกรรมสารสนเทศและการสือ่สารปรญิญาตร ี4 ปี

5946-59/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 1435ทกัษะการเรยีนรูส้ารสนเทศ1520101 C 3(3-0-6) อ.สญัญา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-16.30) SU-404วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 C 3(3-0-6) อ.ทพิยว์รรณ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 28306วศิวกรรมไฟฟ้า5531104 A 3(3-0-6) อ. ดร.ราเชณ, ผศ. 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1642 (คอม)ปฏบิตักิารวศิวกรรมไฟฟ้า5531105 A 1(0-3) อ.วรรณวศิา 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 1642 (คอม)วศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์5532105 A 3(3-0-6) อ. ดร.ธนวุฒ,ิ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (15.30-18.30) 1642 (คอม)ปฏบิตักิารวศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์5532106 A 1(0-3) อ.วรรณวศิา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 28306หลกัการสือ่สาร5532201 A 3(3-0-6) อ.กฤษณ,์ ผศ. 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-17.30) ปฏบิตักิารเครอืขา่ย ICEการออกแบบฐานขอ้มลู5532402 A 2(1-3-2) อ.กติตพิงศ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 28302วสัดุวศิวกรรม5591301 A 3(3-0-6) อ.ปวณี 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายภาณุพงศ ์บวัหลวง )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธนวุฒ ิ(ไมใ่ชแ้ลว้) ตนัตโิสภารกัษ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 4

18

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

594659036

นายภาณุพงศ ์บวัหลวง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594659037

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐพนธ ์ตนัตสิขุารมย์

โปรแกรมวิชา วศิวกรรมสารสนเทศและการสือ่สารปรญิญาตร ี4 ปี

5946-59/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 1435ทกัษะการเรยีนรูส้ารสนเทศ1520101 C 3(3-0-6) อ.สญัญา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-16.30) SU-404วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 C 3(3-0-6) อ.ทพิยว์รรณ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 28306วศิวกรรมไฟฟ้า5531104 A 3(3-0-6) อ. ดร.ราเชณ, ผศ. 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1642 (คอม)ปฏบิตักิารวศิวกรรมไฟฟ้า5531105 A 1(0-3) อ.วรรณวศิา 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 1642 (คอม)วศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์5532105 A 3(3-0-6) อ. ดร.ธนวุฒ,ิ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (15.30-18.30) 1642 (คอม)ปฏบิตักิารวศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์5532106 A 1(0-3) อ.วรรณวศิา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 28306หลกัการสือ่สาร5532201 A 3(3-0-6) อ.กฤษณ,์ ผศ. 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-17.30) ปฏบิตักิารเครอืขา่ย ICEการออกแบบฐานขอ้มลู5532402 A 2(1-3-2) อ.กติตพิงศ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 28302วสัดุวศิวกรรม5591301 A 3(3-0-6) อ.ปวณี 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายณฐัพนธ ์ตนัตสุิขารมย ์)

 15,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธนวุฒ ิ(ไมใ่ชแ้ลว้) ตนัตโิสภารกัษ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 4

18

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

594659037

นายณัฐพนธ ์ตนัตสิขุารมย์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594659038

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายเอกสทิธิ์ ออ้ยแดง

โปรแกรมวิชา วศิวกรรมสารสนเทศและการสือ่สารปรญิญาตร ี4 ปี

5946-59/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 1435ทกัษะการเรยีนรูส้ารสนเทศ1520101 C 3(3-0-6) อ.สญัญา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-16.30) SU-404วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 C 3(3-0-6) อ.ทพิยว์รรณ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 28306วศิวกรรมไฟฟ้า5531104 A 3(3-0-6) อ. ดร.ราเชณ, ผศ. 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1642 (คอม)ปฏบิตักิารวศิวกรรมไฟฟ้า5531105 A 1(0-3) อ.วรรณวศิา 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 1642 (คอม)วศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์5532105 A 3(3-0-6) อ. ดร.ธนวุฒ,ิ 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (15.30-18.30) 1642 (คอม)ปฏบิตักิารวศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์5532106 A 1(0-3) อ.วรรณวศิา 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 28306หลกัการสือ่สาร5532201 A 3(3-0-6) อ.กฤษณ,์ ผศ. 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-17.30) ปฏบิตักิารเครอืขา่ย ICEการออกแบบฐานขอ้มลู5532402 A 2(1-3-2) อ.กติตพิงศ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 28302วสัดุวศิวกรรม5591301 A 3(3-0-6) อ.ปวณี 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายเอกสทิธิ์ ออ้ยแดง )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธนวุฒ ิ(ไมใ่ชแ้ลว้) ตนัตโิสภารกัษ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 4

18

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

594659038

นายเอกสทิธิ์ ออ้ยแดง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594666001

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายกฤษณะ ปรชีา

โปรแกรมวิชา วศิวกรรมเครื่องกลปรญิญาตร ี4 ปี

5946-66/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (12.30-15.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 C 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 28405กลศาสตรว์ศิวกรรม 25592121 A 3(3-0-6) อ. ดร.ปรชัญา 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 28405กระบวนการผลติ5592301 A 3(3-0-6) อ.ดวงฤดี 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1612กลศาสตรว์สัดุ 15592401 A 3(3-0-6) อ. ดร.ปรชัญา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1612กลศาสตรข์องไหล 25592602 A 3(3-0-6) อ.ยุทธนา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) Lab เครื่องกล 2ปฎบิตักิารวศิวกรรมเครื่องกล 25592704 B 1(0-3) รศ. ดร.อทุยั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) คอมกลโปรแกรมแมทแลปสาํหรบัวศิวกรรมเครื่อ5593102 A 3(2-2-5) อ.ปวณี 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 18,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 18,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายกฤษณะ ปรชีา )

 18,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( รศ. ดร.อทุยั ผ่องรศัม ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 4

15

*

*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

18,000

2/2560

594666001

นายกฤษณะ ปรชีา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนแปดพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594666004

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐนยั นิลผ้ึง

โปรแกรมวิชา วศิวกรรมเครื่องกลปรญิญาตร ี4 ปี

5946-66/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (12.30-15.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 C 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 28405กลศาสตรว์ศิวกรรม 25592121 A 3(3-0-6) อ. ดร.ปรชัญา 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 28405กระบวนการผลติ5592301 A 3(3-0-6) อ.ดวงฤดี 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1612กลศาสตรว์สัดุ 15592401 A 3(3-0-6) อ. ดร.ปรชัญา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1613อณุหพลศาสตร ์25592502 A 3(3-0-6) รศ. ดร.อทุยั 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1612กลศาสตรข์องไหล 25592602 A 3(3-0-6) อ.ยุทธนา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) Lab เครื่องกล 2ปฎบิตักิารวศิวกรรมเครื่องกล 25592704 B 1(0-3) รศ. ดร.อทุยั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) คอมกลโปรแกรมแมทแลปสาํหรบัวศิวกรรมเครื่อ5593102 A 3(2-2-5) อ.ปวณี 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 18,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 18,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายณฐันยั นิลผึ้ง )

 18,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( รศ. ดร.อทุยั ผ่องรศัม ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 4

18

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

18,000

2/2560

594666004

นายณัฐนยั นิลผ้ึง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนแปดพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594666005

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐพล แกว้ทบัทมิ

โปรแกรมวิชา วศิวกรรมเครื่องกลปรญิญาตร ี4 ปี

5946-66/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (12.30-15.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 C 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 28405กลศาสตรว์ศิวกรรม 25592121 A 3(3-0-6) อ. ดร.ปรชัญา 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 28405กระบวนการผลติ5592301 A 3(3-0-6) อ.ดวงฤดี 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1612กลศาสตรว์สัดุ 15592401 A 3(3-0-6) อ. ดร.ปรชัญา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1612กลศาสตรข์องไหล 25592602 A 3(3-0-6) อ.ยุทธนา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) Lab เครื่องกล 2ปฎบิตักิารวศิวกรรมเครื่องกล 25592704 B 1(0-3) รศ. ดร.อทุยั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) คอมกลโปรแกรมแมทแลปสาํหรบัวศิวกรรมเครื่อ5593102 A 3(2-2-5) อ.ปวณี 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 18,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 18,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายณฐัพล แกว้ทบัทมิ )

 18,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( รศ. ดร.อทุยั ผ่องรศัม ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 4

15

*

*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

18,000

2/2560

594666005

นายณัฐพล แกว้ทบัทมิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนแปดพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594666006

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐวฒุ ิเขียวเจรญิ

โปรแกรมวิชา วศิวกรรมเครื่องกลปรญิญาตร ี4 ปี

5946-66/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (12.30-15.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 C 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 28405กลศาสตรว์ศิวกรรม 25592121 A 3(3-0-6) อ. ดร.ปรชัญา 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 28405กระบวนการผลติ5592301 A 3(3-0-6) อ.ดวงฤดี 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1612กลศาสตรว์สัดุ 15592401 A 3(3-0-6) อ. ดร.ปรชัญา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1613อณุหพลศาสตร ์25592502 A 3(3-0-6) รศ. ดร.อทุยั 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1612กลศาสตรข์องไหล 25592602 A 3(3-0-6) อ.ยุทธนา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) Lab เครื่องกล 2ปฎบิตักิารวศิวกรรมเครื่องกล 25592704 B 1(0-3) รศ. ดร.อทุยั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) คอมกลโปรแกรมแมทแลปสาํหรบัวศิวกรรมเครื่อ5593102 A 3(2-2-5) อ.ปวณี 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 18,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 18,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายณฐัวุฒ ิเขยีวเจรญิ )

 18,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( รศ. ดร.อทุยั ผ่องรศัม ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 4

18

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

18,000

2/2560

594666006

นายณัฐวฒุ ิเขียวเจรญิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนแปดพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594666007

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายเดชสทิธิ์ ปรยีงค์

โปรแกรมวิชา วศิวกรรมเครื่องกลปรญิญาตร ี4 ปี

5946-66/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (12.30-15.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 C 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 28405กลศาสตรว์ศิวกรรม 25592121 A 3(3-0-6) อ. ดร.ปรชัญา 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 28405กระบวนการผลติ5592301 A 3(3-0-6) อ.ดวงฤดี 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1612กลศาสตรว์สัดุ 15592401 A 3(3-0-6) อ. ดร.ปรชัญา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1612กลศาสตรข์องไหล 25592602 A 3(3-0-6) อ.ยุทธนา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) Lab เครื่องกล 2ปฎบิตักิารวศิวกรรมเครื่องกล 25592704 B 1(0-3) รศ. ดร.อทุยั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) คอมกลโปรแกรมแมทแลปสาํหรบัวศิวกรรมเครื่อ5593102 A 3(2-2-5) อ.ปวณี 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 18,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 18,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายเดชสทิธิ์ ปรยีงค ์)

 18,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( รศ. ดร.อทุยั ผ่องรศัม ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 4

15

*

*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

18,000

2/2560

594666007

นายเดชสทิธิ์ ปรยีงค์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนแปดพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594666008

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายทนงศกัด์ิ พรายน้ํา

โปรแกรมวิชา วศิวกรรมเครื่องกลปรญิญาตร ี4 ปี

5946-66/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (12.30-15.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 C 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 28405กลศาสตรว์ศิวกรรม 25592121 A 3(3-0-6) อ. ดร.ปรชัญา 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 28405กระบวนการผลติ5592301 A 3(3-0-6) อ.ดวงฤดี 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1612กลศาสตรว์สัดุ 15592401 A 3(3-0-6) อ. ดร.ปรชัญา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1612กลศาสตรข์องไหล 25592602 A 3(3-0-6) อ.ยุทธนา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) Lab เครื่องกล 2ปฎบิตักิารวศิวกรรมเครื่องกล 25592704 B 1(0-3) รศ. ดร.อทุยั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) คอมกลโปรแกรมแมทแลปสาํหรบัวศิวกรรมเครื่อ5593102 A 3(2-2-5) อ.ปวณี 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 18,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 18,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายทนงศกัดิ์ พรายนํา้ )

 18,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( รศ. ดร.อทุยั ผ่องรศัม ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 4

15

*

*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

18,000

2/2560

594666008

นายทนงศกัด์ิ พรายน้ํา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนแปดพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594666009

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายทวศีกัด์ิ ขอนเตา้

โปรแกรมวิชา วศิวกรรมเครื่องกลปรญิญาตร ี4 ปี

5946-66/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (12.30-15.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 C 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 28405กลศาสตรว์ศิวกรรม 25592121 A 3(3-0-6) อ. ดร.ปรชัญา 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 28405กระบวนการผลติ5592301 A 3(3-0-6) อ.ดวงฤดี 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1612กลศาสตรว์สัดุ 15592401 A 3(3-0-6) อ. ดร.ปรชัญา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1613อณุหพลศาสตร ์25592502 A 3(3-0-6) รศ. ดร.อทุยั 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1612กลศาสตรข์องไหล 25592602 A 3(3-0-6) อ.ยุทธนา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) Lab เครื่องกล 2ปฎบิตักิารวศิวกรรมเครื่องกล 25592704 B 1(0-3) รศ. ดร.อทุยั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) คอมกลโปรแกรมแมทแลปสาํหรบัวศิวกรรมเครื่อ5593102 A 3(2-2-5) อ.ปวณี 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 18,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 18,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายทวศีกัดิ์ ขอนเตา้ )

 18,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( รศ. ดร.อทุยั ผ่องรศัม ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 4

18

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

18,000

2/2560

594666009

นายทวีศกัด์ิ ขอนเตา้

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนแปดพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594666014

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายบณัฑติ ไพบูลยอ์ตัถกจิ

โปรแกรมวิชา วศิวกรรมเครื่องกลปรญิญาตร ี4 ปี

5946-66/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (12.30-15.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 C 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 28405กลศาสตรว์ศิวกรรม 25592121 A 3(3-0-6) อ. ดร.ปรชัญา 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 28405กระบวนการผลติ5592301 A 3(3-0-6) อ.ดวงฤดี 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1612กลศาสตรว์สัดุ 15592401 A 3(3-0-6) อ. ดร.ปรชัญา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1612กลศาสตรข์องไหล 25592602 A 3(3-0-6) อ.ยุทธนา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) Lab เครื่องกล 2ปฎบิตักิารวศิวกรรมเครื่องกล 25592704 B 1(0-3) รศ. ดร.อทุยั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) คอมกลโปรแกรมแมทแลปสาํหรบัวศิวกรรมเครื่อ5593102 A 3(2-2-5) อ.ปวณี 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 18,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 18,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายบณัฑติ ไพบูลยอ์ตัถกจิ )

 18,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( รศ. ดร.อทุยั ผ่องรศัม ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 4

15

*

*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

18,000

2/2560

594666014

นายบณัฑติ ไพบูลยอ์ตัถกจิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนแปดพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594666015

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายระพพีฒัน ์สนธิ

โปรแกรมวิชา วศิวกรรมเครื่องกลปรญิญาตร ี4 ปี

5946-66/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (12.30-15.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 C 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 28405กระบวนการผลติ5592301 A 3(3-0-6) อ.ดวงฤดี 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1612กลศาสตรว์สัดุ 15592401 A 3(3-0-6) อ. ดร.ปรชัญา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) Lab เครื่องกล 2ปฎบิตักิารวศิวกรรมเครื่องกล 25592704 B 1(0-3) รศ. ดร.อทุยั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) คอมกลโปรแกรมแมทแลปสาํหรบัวศิวกรรมเครื่อ5593102 A 3(2-2-5) อ.ปวณี 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 18,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 18,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายระพพีฒัน ์สนธ ิ)

 18,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( รศ. ดร.อทุยั ผ่องรศัม ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 4

 9

*

*

13 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

18,000

2/2560

594666015

นายระพพีฒัน์ สนธิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนแปดพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594666017

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายวชัรากร ละเลศิ

โปรแกรมวิชา วศิวกรรมเครื่องกลปรญิญาตร ี4 ปี

5946-66/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (12.30-15.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 C 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 28405กลศาสตรว์ศิวกรรม 25592121 A 3(3-0-6) อ. ดร.ปรชัญา 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 28405กระบวนการผลติ5592301 A 3(3-0-6) อ.ดวงฤดี 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1612กลศาสตรว์สัดุ 15592401 A 3(3-0-6) อ. ดร.ปรชัญา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1613อณุหพลศาสตร ์25592502 A 3(3-0-6) รศ. ดร.อทุยั 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1612กลศาสตรข์องไหล 25592602 A 3(3-0-6) อ.ยุทธนา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) Lab เครื่องกล 2ปฎบิตักิารวศิวกรรมเครื่องกล 25592704 B 1(0-3) รศ. ดร.อทุยั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) คอมกลโปรแกรมแมทแลปสาํหรบัวศิวกรรมเครื่อ5593102 A 3(2-2-5) อ.ปวณี 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 18,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 18,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายวชัรากร ละเลศิ )

 18,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( รศ. ดร.อทุยั ผ่องรศัม ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 4

18

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

18,000

2/2560

594666017

นายวชัรากร ละเลศิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนแปดพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594666019

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายวรีภทัร เป่ียมสกลุ

โปรแกรมวิชา วศิวกรรมเครื่องกลปรญิญาตร ี4 ปี

5946-66/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (12.30-15.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 C 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 28405กลศาสตรว์ศิวกรรม 25592121 A 3(3-0-6) อ. ดร.ปรชัญา 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 28405กระบวนการผลติ5592301 A 3(3-0-6) อ.ดวงฤดี 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1612กลศาสตรว์สัดุ 15592401 A 3(3-0-6) อ. ดร.ปรชัญา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1613อณุหพลศาสตร ์25592502 A 3(3-0-6) รศ. ดร.อทุยั 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1612กลศาสตรข์องไหล 25592602 A 3(3-0-6) อ.ยุทธนา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) Lab เครื่องกล 2ปฎบิตักิารวศิวกรรมเครื่องกล 25592704 B 1(0-3) รศ. ดร.อทุยั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) คอมกลโปรแกรมแมทแลปสาํหรบัวศิวกรรมเครื่อ5593102 A 3(2-2-5) อ.ปวณี 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 18,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 18,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายวรีภทัร เป่ียมสกลุ )

 18,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( รศ. ดร.อทุยั ผ่องรศัม ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 4

18

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

18,000

2/2560

594666019

นายวีรภทัร เป่ียมสกลุ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนแปดพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594666020

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายสดใส จนัทรอ์ปุถมัภ ์

โปรแกรมวิชา วศิวกรรมเครื่องกลปรญิญาตร ี4 ปี

5946-66/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (12.30-15.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 C 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 28405กลศาสตรว์ศิวกรรม 25592121 A 3(3-0-6) อ. ดร.ปรชัญา 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 28405กระบวนการผลติ5592301 A 3(3-0-6) อ.ดวงฤดี 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1612กลศาสตรว์สัดุ 15592401 A 3(3-0-6) อ. ดร.ปรชัญา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1613อณุหพลศาสตร ์25592502 A 3(3-0-6) รศ. ดร.อทุยั 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1612กลศาสตรข์องไหล 25592602 A 3(3-0-6) อ.ยุทธนา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) Lab เครื่องกล 2ปฎบิตักิารวศิวกรรมเครื่องกล 25592704 B 1(0-3) รศ. ดร.อทุยั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) คอมกลโปรแกรมแมทแลปสาํหรบัวศิวกรรมเครื่อ5593102 A 3(2-2-5) อ.ปวณี 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 18,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 18,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายสดใส จนัทรอ์ปุถมัภ ์)

 18,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( รศ. ดร.อทุยั ผ่องรศัม ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 4

18

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

18,000

2/2560

594666020

นายสดใส จนัทรอ์ปุถมัภ ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนแปดพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594666021

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายสนัต ินอ้ยกาํเนิด

โปรแกรมวิชา วศิวกรรมเครื่องกลปรญิญาตร ี4 ปี

5946-66/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (12.30-15.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 C 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 28405กลศาสตรว์ศิวกรรม 25592121 A 3(3-0-6) อ. ดร.ปรชัญา 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 28405กระบวนการผลติ5592301 A 3(3-0-6) อ.ดวงฤดี 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1612กลศาสตรว์สัดุ 15592401 A 3(3-0-6) อ. ดร.ปรชัญา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1613อณุหพลศาสตร ์25592502 A 3(3-0-6) รศ. ดร.อทุยั 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1612กลศาสตรข์องไหล 25592602 A 3(3-0-6) อ.ยุทธนา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) Lab เครื่องกล 2ปฎบิตักิารวศิวกรรมเครื่องกล 25592704 B 1(0-3) รศ. ดร.อทุยั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) คอมกลโปรแกรมแมทแลปสาํหรบัวศิวกรรมเครื่อ5593102 A 3(2-2-5) อ.ปวณี 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 18,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 18,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายสนัต ินอ้ยกาํเนิด )

 18,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( รศ. ดร.อทุยั ผ่องรศัม ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 4

18

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

18,000

2/2560

594666021

นายสนัต ินอ้ยกาํเนิด

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนแปดพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594666023

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายสภุชยั พดัจนัทรห์อม

โปรแกรมวิชา วศิวกรรมเครื่องกลปรญิญาตร ี4 ปี

5946-66/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (12.30-15.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 C 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 28405กลศาสตรว์ศิวกรรม 25592121 A 3(3-0-6) อ. ดร.ปรชัญา 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 28405กระบวนการผลติ5592301 A 3(3-0-6) อ.ดวงฤดี 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1612กลศาสตรว์สัดุ 15592401 A 3(3-0-6) อ. ดร.ปรชัญา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1613อณุหพลศาสตร ์25592502 A 3(3-0-6) รศ. ดร.อทุยั 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1612กลศาสตรข์องไหล 25592602 A 3(3-0-6) อ.ยุทธนา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) Lab เครื่องกล 2ปฎบิตักิารวศิวกรรมเครื่องกล 25592704 B 1(0-3) รศ. ดร.อทุยั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) คอมกลโปรแกรมแมทแลปสาํหรบัวศิวกรรมเครื่อ5593102 A 3(2-2-5) อ.ปวณี 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 18,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 18,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายสุภชยั พดัจนัทรห์อม )

 18,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( รศ. ดร.อทุยั ผ่องรศัม ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 4

18

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

18,000

2/2560

594666023

นายสภุชยั พดัจนัทรห์อม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนแปดพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594666024

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายอนุรกัษ ์เพิ่มสนิ

โปรแกรมวิชา วศิวกรรมเครื่องกลปรญิญาตร ี4 ปี

5946-66/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (12.30-15.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 C 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 28405กลศาสตรว์ศิวกรรม 25592121 A 3(3-0-6) อ. ดร.ปรชัญา 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 28405กระบวนการผลติ5592301 A 3(3-0-6) อ.ดวงฤดี 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1612กลศาสตรว์สัดุ 15592401 A 3(3-0-6) อ. ดร.ปรชัญา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1613อณุหพลศาสตร ์25592502 A 3(3-0-6) รศ. ดร.อทุยั 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1612กลศาสตรข์องไหล 25592602 A 3(3-0-6) อ.ยุทธนา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) Lab เครื่องกล 2ปฎบิตักิารวศิวกรรมเครื่องกล 25592704 B 1(0-3) รศ. ดร.อทุยั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) คอมกลโปรแกรมแมทแลปสาํหรบัวศิวกรรมเครื่อ5593102 A 3(2-2-5) อ.ปวณี 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 18,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 18,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายอนุรกัษ ์เพิม่สนิ )

 18,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( รศ. ดร.อทุยั ผ่องรศัม ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 4

18

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

18,000

2/2560

594666024

นายอนุรกัษ ์เพิ่มสนิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนแปดพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594666026

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายอคัรพนธ ์สกุสว่าง

โปรแกรมวิชา วศิวกรรมเครื่องกลปรญิญาตร ี4 ปี

5946-66/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (12.30-15.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 C 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 28405กลศาสตรว์ศิวกรรม 25592121 A 3(3-0-6) อ. ดร.ปรชัญา 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 28405กระบวนการผลติ5592301 A 3(3-0-6) อ.ดวงฤดี 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1612กลศาสตรว์สัดุ 15592401 A 3(3-0-6) อ. ดร.ปรชัญา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1613อณุหพลศาสตร ์25592502 A 3(3-0-6) รศ. ดร.อทุยั 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1612กลศาสตรข์องไหล 25592602 A 3(3-0-6) อ.ยุทธนา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) Lab เครื่องกล 2ปฎบิตักิารวศิวกรรมเครื่องกล 25592704 B 1(0-3) รศ. ดร.อทุยั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) คอมกลโปรแกรมแมทแลปสาํหรบัวศิวกรรมเครื่อ5593102 A 3(2-2-5) อ.ปวณี 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 18,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 18,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายอคัรพนธ ์สุกสวา่ง )

 18,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( รศ. ดร.อทุยั ผ่องรศัม ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 4

18

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

18,000

2/2560

594666026

นายอคัรพนธ ์สกุสว่าง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนแปดพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594666027

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายกาญจนพงศ ์วงศเ์รอืง

โปรแกรมวิชา วศิวกรรมเครื่องกลปรญิญาตร ี4 ปี

5946-66/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (12.30-15.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 C 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 28405กลศาสตรว์ศิวกรรม 25592121 A 3(3-0-6) อ. ดร.ปรชัญา 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 28405กระบวนการผลติ5592301 A 3(3-0-6) อ.ดวงฤดี 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1612กลศาสตรว์สัดุ 15592401 A 3(3-0-6) อ. ดร.ปรชัญา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1613อณุหพลศาสตร ์25592502 A 3(3-0-6) รศ. ดร.อทุยั 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1612กลศาสตรข์องไหล 25592602 A 3(3-0-6) อ.ยุทธนา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) Lab เครื่องกล 2ปฎบิตักิารวศิวกรรมเครื่องกล 25592704 B 1(0-3) รศ. ดร.อทุยั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) คอมกลโปรแกรมแมทแลปสาํหรบัวศิวกรรมเครื่อ5593102 A 3(2-2-5) อ.ปวณี 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 18,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 18,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายกาญจนพงศ ์วงศเ์รอืง )

 18,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( รศ. ดร.อทุยั ผ่องรศัม ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 4

18

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

18,000

2/2560

594666027

นายกาญจนพงศ ์วงศเ์รอืง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนแปดพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594666028

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายเทพพทิกัษ ์เทยีนทอง

โปรแกรมวิชา วศิวกรรมเครื่องกลปรญิญาตร ี4 ปี

5946-66/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (12.30-15.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 C 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-16.30) 1831การเป็นผูป้ระกอบการเบื้องตน้3560101 H 3(3-0-6) อ.พรรณทพิย์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 28405กลศาสตรว์ศิวกรรม 25592121 A 3(3-0-6) อ. ดร.ปรชัญา 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 28405กระบวนการผลติ5592301 A 3(3-0-6) อ.ดวงฤดี 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1612กลศาสตรว์สัดุ 15592401 A 3(3-0-6) อ. ดร.ปรชัญา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1612กลศาสตรข์องไหล 25592602 A 3(3-0-6) อ.ยุทธนา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) Lab เครื่องกล 2ปฎบิตักิารวศิวกรรมเครื่องกล 25592704 B 1(0-3) รศ. ดร.อทุยั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) คอมกลโปรแกรมแมทแลปสาํหรบัวศิวกรรมเครื่อ5593102 A 3(2-2-5) อ.ปวณี 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 18,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 18,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายเทพพทิกัษ ์เทยีนทอง )

 18,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( รศ. ดร.อทุยั ผ่องรศัม ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 4

18

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

18,000

2/2560

594666028

นายเทพพทิกัษ ์เทยีนทอง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนแปดพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594666029

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายจริายสุ เยน็ใจ

โปรแกรมวิชา วศิวกรรมเครื่องกลปรญิญาตร ี4 ปี

5946-66/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (12.30-15.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 C 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 28405กลศาสตรว์ศิวกรรม 25592121 A 3(3-0-6) อ. ดร.ปรชัญา 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 28405กระบวนการผลติ5592301 A 3(3-0-6) อ.ดวงฤดี 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1612กลศาสตรว์สัดุ 15592401 A 3(3-0-6) อ. ดร.ปรชัญา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1613อณุหพลศาสตร ์25592502 A 3(3-0-6) รศ. ดร.อทุยั 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1612กลศาสตรข์องไหล 25592602 A 3(3-0-6) อ.ยุทธนา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) Lab เครื่องกล 2ปฎบิตักิารวศิวกรรมเครื่องกล 25592704 B 1(0-3) รศ. ดร.อทุยั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) คอมกลโปรแกรมแมทแลปสาํหรบัวศิวกรรมเครื่อ5593102 A 3(2-2-5) อ.ปวณี 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 18,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 18,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายจริายุส เยน็ใจ )

 18,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( รศ. ดร.อทุยั ผ่องรศัม ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 4

18

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

18,000

2/2560

594666029

นายจริายสุ เยน็ใจ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนแปดพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594666031

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐวฒุ ิเพชรนอ้ย

โปรแกรมวิชา วศิวกรรมเครื่องกลปรญิญาตร ี4 ปี

5946-66/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (12.30-15.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 C 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 28306คณิตศาสตรว์ศิวกรรม 25501102 B 3(3-0-6) อ.ดวงฤดี 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 28405กลศาสตรว์ศิวกรรม 25592121 A 3(3-0-6) อ. ดร.ปรชัญา 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 28405กระบวนการผลติ5592301 A 3(3-0-6) อ.ดวงฤดี 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1612กลศาสตรว์สัดุ 15592401 A 3(3-0-6) อ. ดร.ปรชัญา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1612กลศาสตรข์องไหล 25592602 A 3(3-0-6) อ.ยุทธนา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) Lab เครื่องกล 2ปฎบิตักิารวศิวกรรมเครื่องกล 25592704 B 1(0-3) รศ. ดร.อทุยั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) คอมกลโปรแกรมแมทแลปสาํหรบัวศิวกรรมเครื่อ5593102 A 3(2-2-5) อ.ปวณี 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 18,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 18,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายณฐัวุฒ ิเพชรนอ้ย )

 18,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( รศ. ดร.อทุยั ผ่องรศัม ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 4

18

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

18,000

2/2560

594666031

นายณัฐวฒุ ิเพชรนอ้ย

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนแปดพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594666033

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐพงษ ์นอ้ยไรภ่มิู

โปรแกรมวิชา วศิวกรรมเครื่องกลปรญิญาตร ี4 ปี

5946-66/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (12.30-15.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 C 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 28405กลศาสตรว์ศิวกรรม 25592121 A 3(3-0-6) อ. ดร.ปรชัญา 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 28405กระบวนการผลติ5592301 A 3(3-0-6) อ.ดวงฤดี 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1612กลศาสตรว์สัดุ 15592401 A 3(3-0-6) อ. ดร.ปรชัญา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1613อณุหพลศาสตร ์25592502 A 3(3-0-6) รศ. ดร.อทุยั 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1612กลศาสตรข์องไหล 25592602 A 3(3-0-6) อ.ยุทธนา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) Lab เครื่องกล 2ปฎบิตักิารวศิวกรรมเครื่องกล 25592704 B 1(0-3) รศ. ดร.อทุยั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) คอมกลโปรแกรมแมทแลปสาํหรบัวศิวกรรมเครื่อ5593102 A 3(2-2-5) อ.ปวณี 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 18,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 18,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายณฐัพงษ ์นอ้ยไร่ภมู ิ)

 18,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( รศ. ดร.อทุยั ผ่องรศัม ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 4

18

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

18,000

2/2560

594666033

นายณัฐพงษ ์นอ้ยไร่ภมิู

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนแปดพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594666034

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายธีรธานนท ์ทพันาค

โปรแกรมวิชา วศิวกรรมเครื่องกลปรญิญาตร ี4 ปี

5946-66/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (12.30-15.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 C 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 28405กลศาสตรว์ศิวกรรม 25592121 A 3(3-0-6) อ. ดร.ปรชัญา 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 28405กระบวนการผลติ5592301 A 3(3-0-6) อ.ดวงฤดี 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1612กลศาสตรว์สัดุ 15592401 A 3(3-0-6) อ. ดร.ปรชัญา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1613อณุหพลศาสตร ์25592502 A 3(3-0-6) รศ. ดร.อทุยั 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1612กลศาสตรข์องไหล 25592602 A 3(3-0-6) อ.ยุทธนา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) Lab เครื่องกล 2ปฎบิตักิารวศิวกรรมเครื่องกล 25592704 B 1(0-3) รศ. ดร.อทุยั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) คอมกลโปรแกรมแมทแลปสาํหรบัวศิวกรรมเครื่อ5593102 A 3(2-2-5) อ.ปวณี 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 18,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 18,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายธรีธานนท ์ทพันาค )

 18,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( รศ. ดร.อทุยั ผ่องรศัม ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 4

18

*

*

22 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

18,000

2/2560

594666034

นายธีรธานนท ์ทพันาค

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนแปดพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594666142

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายธนะพฒัน ์แสงทอง

โปรแกรมวิชา วศิวกรรมเครื่องกลปรญิญาตร ี4 ปี

5946-66/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (12.30-15.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 C 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 28405กลศาสตรว์ศิวกรรม 25592121 A 3(3-0-6) อ. ดร.ปรชัญา 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 28405กระบวนการผลติ5592301 A 3(3-0-6) อ.ดวงฤดี 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1612กลศาสตรว์สัดุ 15592401 A 3(3-0-6) อ. ดร.ปรชัญา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1612กลศาสตรข์องไหล 25592602 A 3(3-0-6) อ.ยุทธนา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) Lab เครื่องกล 2ปฎบิตักิารวศิวกรรมเครื่องกล 25592704 B 1(0-3) รศ. ดร.อทุยั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) คอมกลโปรแกรมแมทแลปสาํหรบัวศิวกรรมเครื่อ5593102 A 3(2-2-5) อ.ปวณี 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 18,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 18,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายธนะพฒัน ์แสงทอง )

 18,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( รศ. ดร.อทุยั ผ่องรศัม ี)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 4

15

*

*

19 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

18,000

2/2560

594666142

นายธนะพฒัน์ แสงทอง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนแปดพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722101

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกนกวรรณ จนัทรช่์วง

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 D 3(3-0-6) อ.ศุภมาส 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1432ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 A 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) SU-501การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 A 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 119ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 C 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26406ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 B 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 1445ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 G 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 26505กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 A 3(3-0-6) นายสมศกัดิ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกนกวรรณ จนัทรช่์วง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เทดิศกัดิ์ ทองแยม้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722101

นางสาวกนกวรรณ จนัทรช่์วง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722102

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกฤตยิาภรณ์ แสงนิล

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 D 3(3-0-6) อ.ศุภมาส 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1432ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 A 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) SU-501การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 A 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 119ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 C 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26406ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 B 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 1445ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 G 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 26505กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 A 3(3-0-6) นายสมศกัดิ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกฤตยิาภรณ ์แสงนิล )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เทดิศกัดิ์ ทองแยม้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722102

นางสาวกฤตยิาภรณ์ แสงนิล

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722103

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจารุเพญ็ ยอดเกตุ

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 D 3(3-0-6) อ.ศุภมาส 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1432ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 A 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) SU-501การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 A 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 119ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 C 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26406ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 B 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 1445ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 G 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 26505กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 A 3(3-0-6) นายสมศกัดิ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวจารุเพญ็ ยอดเกต ุ)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เทดิศกัดิ์ ทองแยม้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722103

นางสาวจารุเพญ็ ยอดเกตุ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722105

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวทศันีย ์กลุแกว้

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 D 3(3-0-6) อ.ศุภมาส 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1432ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 A 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) SU-501การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 A 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 119ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 C 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26406ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 B 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 1445ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 G 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 26505กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 A 3(3-0-6) นายสมศกัดิ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวทศันีย ์กลุแกว้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เทดิศกัดิ์ ทองแยม้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722105

นางสาวทศันีย ์กลุแกว้

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722106

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนนัทภรณ์ ช่อเกตุ

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 D 3(3-0-6) อ.ศุภมาส 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1432ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 A 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) SU-501การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 A 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 119ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 C 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26406ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 B 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 1445ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 G 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 26505กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 A 3(3-0-6) นายสมศกัดิ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวนนัทภรณ ์ช่อเกต ุ)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เทดิศกัดิ์ ทองแยม้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722106

นางสาวนนัทภรณ์ ช่อเกตุ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722107

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวประภสัสร ไชยวร

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 D 3(3-0-6) อ.ศุภมาส 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1432ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 A 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) SU-501การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 A 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 119ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 C 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26406ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 B 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 1445ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 G 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 26505กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 A 3(3-0-6) นายสมศกัดิ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวประภสัสร ไชยวร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เทดิศกัดิ์ ทองแยม้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722107

นางสาวประภสัสร ไชยวร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722108

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปิยนุช แสงสาคร

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 D 3(3-0-6) อ.ศุภมาส 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1432ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 A 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) SU-501การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 A 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 119ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 C 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26406ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 B 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 1445ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 G 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 26505กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 A 3(3-0-6) นายสมศกัดิ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวปิยนุช แสงสาคร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เทดิศกัดิ์ ทองแยม้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722108

นางสาวปิยนุช แสงสาคร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722109

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเพชรนิทร ์สเีงนิ

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 D 3(3-0-6) อ.ศุภมาส 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1432ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 A 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) SU-501การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 A 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 119ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 C 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26406ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 B 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 1445ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 G 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 26505กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 A 3(3-0-6) นายสมศกัดิ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวเพชรนิทร ์สเีงนิ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เทดิศกัดิ์ ทองแยม้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722109

นางสาวเพชรนิทร ์สเีงนิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722111

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรจนา เมตตาจติร

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 D 3(3-0-6) อ.ศุภมาส 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1432ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 A 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) SU-501การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 A 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 119ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 C 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26406ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 B 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 1445ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 G 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 26505กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 A 3(3-0-6) นายสมศกัดิ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวรจนา เมตตาจติร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เทดิศกัดิ์ ทองแยม้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722111

นางสาวรจนา เมตตาจติร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722112

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววณิชา ชูรส

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 D 3(3-0-6) อ.ศุภมาส 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1432ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 A 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) SU-501การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 A 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 119ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 C 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26406ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 B 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 1445ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 G 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 26505กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 A 3(3-0-6) นายสมศกัดิ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาววณิชา ชูรส )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เทดิศกัดิ์ ทองแยม้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722112

นางสาววณิชา ชูรส

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722113

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววราภรณ์ อนิเงนิ

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 D 3(3-0-6) อ.ศุภมาส 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1432ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 A 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) SU-501การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 A 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 119ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 C 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26406ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 B 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 1445ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 G 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 26505กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 A 3(3-0-6) นายสมศกัดิ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาววราภรณ ์อนิเงนิ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เทดิศกัดิ์ ทองแยม้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722113

นางสาววราภรณ์ อนิเงนิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722114

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววชิชพุร วนัทอง

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 D 3(3-0-6) อ.ศุภมาส 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1432ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 A 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) SU-501การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 A 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 119ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 C 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26406ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 B 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 1445ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 G 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 26505กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 A 3(3-0-6) นายสมศกัดิ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาววชิชพุร วนัทอง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เทดิศกัดิ์ ทองแยม้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722114

นางสาววิชชพุร วนัทอง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722115

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรพิร เช้ือชาติ

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 D 3(3-0-6) อ.ศุภมาส 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1432ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 A 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) SU-501การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 A 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 119ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 C 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26406ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 B 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 1445ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 G 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 26505กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 A 3(3-0-6) นายสมศกัดิ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวศิรพิร เชื้อชาต ิ)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เทดิศกัดิ์ ทองแยม้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722115

นางสาวศิรพิร เช้ือชาติ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722116

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิษถ ีพุม่เมฆ

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 D 3(3-0-6) อ.ศุภมาส 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1432ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 A 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) SU-501การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 A 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 119ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 C 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26406ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 B 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 1445ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 G 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 26505กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 A 3(3-0-6) นายสมศกัดิ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวศิษถ ีพุม่เมฆ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เทดิศกัดิ์ ทองแยม้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722116

นางสาวศิษถ ีพุม่เมฆ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722117

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสริริตัน ์แกว้คงเมือง

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 D 3(3-0-6) อ.ศุภมาส 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1432ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 A 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) SU-501การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 A 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 119ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 C 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26406ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 B 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 1445ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 G 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 26505กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 A 3(3-0-6) นายสมศกัดิ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสริริตัน ์แกว้คงเมอืง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เทดิศกัดิ์ ทองแยม้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722117

นางสาวสริริตัน์ แกว้คงเมือง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722119

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสภุาพร จวนสว่าง

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 D 3(3-0-6) อ.ศุภมาส 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1432ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 A 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) SU-501การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 A 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 119ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 C 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26406ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 B 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 1445ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 G 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 26505กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 A 3(3-0-6) นายสมศกัดิ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุภาพร จวนสวา่ง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เทดิศกัดิ์ ทองแยม้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722119

นางสาวสภุาพร จวนสว่าง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722120

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสภุาวติา อนิทรส์า

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 D 3(3-0-6) อ.ศุภมาส 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1432ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 A 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) SU-501การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 A 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 119ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 C 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26406ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 B 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 1445ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 G 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 26505กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 A 3(3-0-6) นายสมศกัดิ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุภาวติา อนิทรส์า )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เทดิศกัดิ์ ทองแยม้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722120

นางสาวสภุาวิตา อนิทรส์า

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722121

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเสาวลกัษณ์ เกตแุกว้

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (12.30-15.30) 1432ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 A 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) SU-501การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 A 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 119ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 C 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26406ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 B 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 1445ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 G 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 26505กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 A 3(3-0-6) นายสมศกัดิ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวเสาวลกัษณ ์เกตแุกว้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เทดิศกัดิ์ ทองแยม้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

15

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722121

นางสาวเสาวลกัษณ์ เกตแุกว้

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722122

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรทยั ตานุทศิ

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 D 3(3-0-6) อ.ศุภมาส 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1432ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 A 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) SU-501การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 A 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 119ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 C 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26406ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 B 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 1445ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 G 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 26505กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 A 3(3-0-6) นายสมศกัดิ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอรทยั ตานุทศิ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เทดิศกัดิ์ ทองแยม้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722122

นางสาวอรทยั ตานุทศิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722123

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอญัชนา บวังาม

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 D 3(3-0-6) อ.ศุภมาส 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1432ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 A 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) SU-501การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 A 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 119ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 C 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26406ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 B 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 1445ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 G 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 26505กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 A 3(3-0-6) นายสมศกัดิ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอญัชนา บวังาม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เทดิศกัดิ์ ทองแยม้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722123

นางสาวอญัชนา บวังาม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722124

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายกติตพิงศ ์จรีงั

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 D 3(3-0-6) อ.ศุภมาส 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1432ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 A 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) SU-501การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 A 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 119ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 C 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26406ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 B 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 1445ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 G 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 26505กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 A 3(3-0-6) นายสมศกัดิ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายกติตพิงศ ์จรีงั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เทดิศกัดิ์ ทองแยม้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722124

นายกติตพิงศ ์จรีงั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722127

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐพล ทองคลา้ย

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 D 3(3-0-6) อ.ศุภมาส 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1432ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 A 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) SU-501การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 A 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 119ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 C 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26406ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 B 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 1445ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 G 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 26505กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 A 3(3-0-6) นายสมศกัดิ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายณฐัพล ทองคลา้ย )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เทดิศกัดิ์ ทองแยม้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722127

นายณัฐพล ทองคลา้ย

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722133

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายพลวตัร ฉิมสญัชาติ

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 D 3(3-0-6) อ.ศุภมาส 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1432ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 A 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) SU-501การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 A 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 119ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 C 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26406ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 B 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 1445ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 G 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 26505กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 A 3(3-0-6) นายสมศกัดิ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายพลวตัร ฉิมสญัชาต ิ)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เทดิศกัดิ์ ทองแยม้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722133

นายพลวตัร ฉิมสญัชาติ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722135

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายพพิฒัน ์ขาวมรดก

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 D 3(3-0-6) อ.ศุภมาส 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1432ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 A 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) SU-501การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 A 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 119ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 C 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26406ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 B 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 1445ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 G 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 26505กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 A 3(3-0-6) นายสมศกัดิ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายพพิฒัน ์ขาวมรดก )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เทดิศกัดิ์ ทองแยม้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722135

นายพพิฒัน์ ขาวมรดก

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722136

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายมารุต ป่ินคง

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 D 3(3-0-6) อ.ศุภมาส 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1432ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 A 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) SU-501การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 A 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 119ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 C 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26406ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 B 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 1445ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 G 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 26505กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 A 3(3-0-6) นายสมศกัดิ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายมารุต ป่ินคง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เทดิศกัดิ์ ทองแยม้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722136

นายมารุต ป่ินคง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722137

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายรุง่มงคล ประมงค์

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 D 3(3-0-6) อ.ศุภมาส 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1432ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 A 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) SU-501การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 A 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 119ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 C 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26406ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 B 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 1445ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 G 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 26505กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 A 3(3-0-6) นายสมศกัดิ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายรุ่งมงคล ประมงค ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เทดิศกัดิ์ ทองแยม้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722137

นายรุ่งมงคล ประมงค์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722138

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายวทิติ บญุรอด

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 D 3(3-0-6) อ.ศุภมาส 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1432ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 A 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) SU-501การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 A 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 119ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 C 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26406ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 B 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 1445ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 G 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 26505กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 A 3(3-0-6) นายสมศกัดิ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายวทิติ บญุรอด )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เทดิศกัดิ์ ทองแยม้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722138

นายวิทติ บญุรอด

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722139

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายศิรพิงศ ์วนิิจกลุ

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 D 3(3-0-6) อ.ศุภมาส 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1432ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 A 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) SU-501การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 A 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 119ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 C 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26406ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 B 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 1445ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 G 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 26505กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 A 3(3-0-6) นายสมศกัดิ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายศิรพิงศ ์วนิิจกลุ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เทดิศกัดิ์ ทองแยม้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722139

นายศิรพิงศ ์วินิจกลุ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722140

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายสาทสิ พุม่เมฆ

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 D 3(3-0-6) อ.ศุภมาส 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1432ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 A 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) SU-501การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 A 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 119ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 C 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26406ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 B 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 1445ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 G 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 26505กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 A 3(3-0-6) นายสมศกัดิ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายสาทสิ พุม่เมฆ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เทดิศกัดิ์ ทองแยม้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722140

นายสาทสิ พุม่เมฆ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722141

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายอดิศร ป่ินแกว้

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 D 3(3-0-6) อ.ศุภมาส 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1432ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 A 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) SU-501การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 A 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 119ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 C 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26406ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 B 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 1445ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 G 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 26505กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 A 3(3-0-6) นายสมศกัดิ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายอดศิร ป่ินแกว้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เทดิศกัดิ์ ทองแยม้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722141

นายอดิศร ป่ินแกว้

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722142

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายอภชิาต ิเพชรพรุิณ

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 D 3(3-0-6) อ.ศุภมาส 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1432ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 A 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) SU-501การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 A 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 119ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 C 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26406ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 B 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 1445ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 G 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 26505กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 A 3(3-0-6) นายสมศกัดิ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายอภชิาต ิเพชรพรุิณ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เทดิศกัดิ์ ทองแยม้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722142

นายอภชิาต ิเพชรพรุิณ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722146

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายสามารถ สงัขเ์ฟ่ือง

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 2341ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 D 3(3-0-6) อ.ศุภมาส 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-15.30) 1432ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 A 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) SU-501การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 A 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 119ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 C 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26406ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 B 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-12.30) 1445ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 G 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 26505กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 A 3(3-0-6) นายสมศกัดิ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายสามารถ สงัขเ์ฟ่ือง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เทดิศกัดิ์ ทองแยม้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722146

นายสามารถ สงัขเ์ฟ่ือง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722201

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกรรณิกาญจน ์อนิแปลง

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 2342ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 E 3(3-0-6) อ.ศุภมาส 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 26602ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 B 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 26401การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 B 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 119ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 D 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) SU-505ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 C 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) 26403ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 H 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 26602กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 B 3(3-0-6) นายสมศกัดิ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกรรณิกาญจน ์อนิแปลง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เพญ็ทพิย ์รกัดว้ง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722201

นางสาวกรรณิกาญจน์ อนิแปลง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722202

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเกศกญัญา คชชาญ

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 2342ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 E 3(3-0-6) อ.ศุภมาส 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 26602ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 B 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 26401การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 B 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 119ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 D 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) SU-505ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 C 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) 26403ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 H 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 26602กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 B 3(3-0-6) นายสมศกัดิ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวเกศกญัญา คชชาญ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เพญ็ทพิย ์รกัดว้ง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722202

นางสาวเกศกญัญา คชชาญ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722203

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจติศภุา โฮมจตัรุสั

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 2342ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 E 3(3-0-6) อ.ศุภมาส 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 26602ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 B 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 26401การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 B 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 119ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 D 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) SU-505ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 C 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) 26403ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 H 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 26602กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 B 3(3-0-6) นายสมศกัดิ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวจติศุภา โฮมจตัรุสั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เพญ็ทพิย ์รกัดว้ง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722203

นางสาวจติศภุา โฮมจตัรุสั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722204

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐชยา ยงัอยู่

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 2342ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 E 3(3-0-6) อ.ศุภมาส 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 26602ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 B 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 26401การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 B 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 119ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 D 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) SU-505ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 C 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) 26403ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 H 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 26602กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 B 3(3-0-6) นายสมศกัดิ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวณฐัชยา ยงัอยู่ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เพญ็ทพิย ์รกัดว้ง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722204

นางสาวณัฐชยา ยงัอยู่

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722205

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธนญัญา ประกรณ์

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 2342ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 E 3(3-0-6) อ.ศุภมาส 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 26602ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 B 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 26401การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 B 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 119ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 D 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) SU-505ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 C 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) 26403ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 H 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 26602กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 B 3(3-0-6) นายสมศกัดิ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวธนญัญา ประกรณ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เพญ็ทพิย ์รกัดว้ง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722205

นางสาวธนญัญา ประกรณ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722206

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนนัธิยา หงษท์อง

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 2342ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 E 3(3-0-6) อ.ศุภมาส 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 26602ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 B 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 26401การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 B 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 119ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 D 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) SU-505ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 C 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) 26403ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 H 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 26602กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 B 3(3-0-6) นายสมศกัดิ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวนนัธยิา หงษท์อง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เพญ็ทพิย ์รกัดว้ง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722206

นางสาวนนัธิยา หงษท์อง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722207

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปฐัทมิา เสวตวงษ์

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 2342ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 E 3(3-0-6) อ.ศุภมาส 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 26602ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 B 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 26401การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 B 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 119ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 D 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) SU-505ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 C 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) 26403ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 H 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 26602กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 B 3(3-0-6) นายสมศกัดิ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวปฐัทมิา เสวตวงษ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เพญ็ทพิย ์รกัดว้ง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722207

นางสาวปฐัทมิา เสวตวงษ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722208

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปิยะมาศ ทองมี

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 2342ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 E 3(3-0-6) อ.ศุภมาส 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 26602ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 B 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 26401การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 B 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 119ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 D 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) SU-505ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 C 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) 26403ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 H 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 26602กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 B 3(3-0-6) นายสมศกัดิ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวปิยะมาศ ทองม ี)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เพญ็ทพิย ์รกัดว้ง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722208

นางสาวปิยะมาศ ทองมี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722209

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวภรภทัร ศิรพิงษส์าร

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 2342ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 E 3(3-0-6) อ.ศุภมาส 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 26602ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 B 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 26401การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 B 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 119ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 D 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) SU-505ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 C 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) 26403ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 H 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 26602กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 B 3(3-0-6) นายสมศกัดิ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวภรภทัร ศิรพิงษส์าร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เพญ็ทพิย ์รกัดว้ง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722209

นางสาวภรภทัร ศิรพิงษส์าร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722210

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมยรุ ีบญุรอด

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 2342ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 E 3(3-0-6) อ.ศุภมาส 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 26602ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 B 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 26401การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 B 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 119ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 D 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) SU-505ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 C 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) 26403ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 H 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 26602กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 B 3(3-0-6) นายสมศกัดิ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวมยุร ีบญุรอด )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เพญ็ทพิย ์รกัดว้ง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722210

นางสาวมยรุ ีบญุรอด

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722211

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรุจริา กลมเกลยีว

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 2342ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 E 3(3-0-6) อ.ศุภมาส 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 26602ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 B 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 26401การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 B 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 119ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 D 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) SU-505ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 C 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) 26403ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 H 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 26602กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 B 3(3-0-6) นายสมศกัดิ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวรุจริา กลมเกลยีว )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เพญ็ทพิย ์รกัดว้ง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722211

นางสาวรุจริา กลมเกลยีว

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722212

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววรรณิภา ชูเชิด

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 2342ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 E 3(3-0-6) อ.ศุภมาส 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 26602ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 B 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 26401การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 B 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 119ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 D 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) SU-505ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 C 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) 26403ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 H 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 26602กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 B 3(3-0-6) นายสมศกัดิ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาววรรณิภา ชูเชดิ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เพญ็ทพิย ์รกัดว้ง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722212

นางสาววรรณิภา ชูเชิด

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722213

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววนัวสิา ทศันี

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 2342ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 E 3(3-0-6) อ.ศุภมาส 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 26602ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 B 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 26401การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 B 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 119ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 D 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) SU-505ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 C 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) 26403ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 H 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 26602กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 B 3(3-0-6) นายสมศกัดิ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาววนัวสิา ทศันี )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เพญ็ทพิย ์รกัดว้ง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722213

นางสาววนัวิสา ทศันี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722216

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสดุารตัน ์พรายแกว้

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 2342ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 E 3(3-0-6) อ.ศุภมาส 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 26602ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 B 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 26401การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 B 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 119ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 D 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) SU-505ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 C 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) 26403ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 H 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 26602กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 B 3(3-0-6) นายสมศกัดิ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุดารตัน ์พรายแกว้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เพญ็ทพิย ์รกัดว้ง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722216

นางสาวสดุารตัน์ พรายแกว้

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722218

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสภุาวดี แตงออ่น

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 2342ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 E 3(3-0-6) อ.ศุภมาส 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 26602ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 B 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 26401การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 B 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 119ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 D 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) SU-505ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 C 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) 26403ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 H 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 26602กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 B 3(3-0-6) นายสมศกัดิ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุภาวด ีแตงอ่อน )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เพญ็ทพิย ์รกัดว้ง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722218

นางสาวสภุาวดี แตงออ่น

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722220

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวโสภนิศ ขาวสมยั

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 2342ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 E 3(3-0-6) อ.ศุภมาส 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 26602ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 B 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 26401การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 B 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 119ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 D 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) SU-505ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 C 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) 26403ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 H 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 26602กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 B 3(3-0-6) นายสมศกัดิ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวโสภนิศ ขาวสมยั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เพญ็ทพิย ์รกัดว้ง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722220

นางสาวโสภนิศ ขาวสมยั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722221

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอกัษราภคั คุม้เมือง

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 2342ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 E 3(3-0-6) อ.ศุภมาส 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 26602ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 B 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 26401การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 B 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 119ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 D 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) SU-505ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 C 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) 26403ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 H 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 26602กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 B 3(3-0-6) นายสมศกัดิ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอกัษราภคั คุม้เมอืง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เพญ็ทพิย ์รกัดว้ง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722221

นางสาวอกัษราภคั คุม้เมือง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722223

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายเกยีรตศิกัด์ิ มณีวหิก

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 2342ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 E 3(3-0-6) อ.ศุภมาส 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 26602ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 B 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 26401การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 B 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 119ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 D 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) SU-505ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 C 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) 26403ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 H 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 26602กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 B 3(3-0-6) นายสมศกัดิ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายเกยีรตศิกัดิ์ มณีวหิก )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เพญ็ทพิย ์รกัดว้ง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722223

นายเกยีรตศิกัด์ิ มณีวิหก

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722224

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายชลสทิธิ์ สบืสขุ

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 2342ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 E 3(3-0-6) อ.ศุภมาส 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 26602ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 B 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 26401การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 B 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 119ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 D 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) SU-505ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 C 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) 26403ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 H 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 26602กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 B 3(3-0-6) นายสมศกัดิ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายชลสทิธิ์ สบืสุข )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เพญ็ทพิย ์รกัดว้ง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722224

นายชลสทิธิ์ สบืสขุ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722226

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐพล วฒันากร

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 2342ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 E 3(3-0-6) อ.ศุภมาส 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 26602ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 B 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 26401การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 B 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 119ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 D 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) SU-505ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 C 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) 26403ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 H 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 26602กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 B 3(3-0-6) นายสมศกัดิ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายณฐัพล วฒันากร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เพญ็ทพิย ์รกัดว้ง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722226

นายณัฐพล วฒันากร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722228

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายทศพร บญุสทิธิฤทธิ์

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 2342ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 E 3(3-0-6) อ.ศุภมาส 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 26602ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 B 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 26401การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 B 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 119ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 D 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) SU-505ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 C 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) 26403ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 H 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 26602กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 B 3(3-0-6) นายสมศกัดิ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายทศพร บญุสทิธฤิทธิ์ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เพญ็ทพิย ์รกัดว้ง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722228

นายทศพร บญุสทิธิฤทธิ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722230

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายธีรพนัธุ ์ชมุวรฐายี

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 2342ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 E 3(3-0-6) อ.ศุภมาส 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 26602ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 B 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 26401การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 B 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 119ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 D 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) SU-505ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 C 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) 26403ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 H 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 26602กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 B 3(3-0-6) นายสมศกัดิ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายธรีพนัธุ ์ชมุวรฐาย ี)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เพญ็ทพิย ์รกัดว้ง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722230

นายธีรพนัธุ ์ชมุวรฐายี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722231

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายธีรภทัร ประคาํทอง

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 2342ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 E 3(3-0-6) อ.ศุภมาส 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 26602ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 B 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 26401การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 B 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 119ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 D 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) SU-505ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 C 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) 26403ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 H 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 26602กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 B 3(3-0-6) นายสมศกัดิ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายธรีภทัร ประคาํทอง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เพญ็ทพิย ์รกัดว้ง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722231

นายธีรภทัร ประคาํทอง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722232

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายนฐัวฒุ ิแดงระยบั

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 2342ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 E 3(3-0-6) อ.ศุภมาส 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 26602ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 B 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 26401การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 B 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 119ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 D 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) SU-505ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 C 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) 26403ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 H 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 26602กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 B 3(3-0-6) นายสมศกัดิ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายนฐัวุฒ ิแดงระยบั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เพญ็ทพิย ์รกัดว้ง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722232

นายนฐัวฒุ ิแดงระยบั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722233

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายนิธิภทัร คงแกว้

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 2342ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 E 3(3-0-6) อ.ศุภมาส 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 26602ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 B 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 26401การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 B 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 119ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 D 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) SU-505ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 C 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) 26403ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 H 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 26602กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 B 3(3-0-6) นายสมศกัดิ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายนิธภิทัร คงแกว้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เพญ็ทพิย ์รกัดว้ง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722233

นายนิธิภทัร คงแกว้

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722234

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายพงศธร พรหมสวสัด์ิ

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 2342ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 E 3(3-0-6) อ.ศุภมาส 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 26602ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 B 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 26401การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 B 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 119ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 D 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) SU-505ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 C 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) 26403ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 H 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 26602กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 B 3(3-0-6) นายสมศกัดิ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายพงศธร พรหมสวสัดิ์ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เพญ็ทพิย ์รกัดว้ง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722234

นายพงศธร พรหมสวสัด์ิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722235

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายพรีพงศ ์จรีงั

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 2342ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 E 3(3-0-6) อ.ศุภมาส 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 26602ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 B 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 26401การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 B 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 119ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 D 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) SU-505ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 C 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) 26403ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 H 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 26602กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 B 3(3-0-6) นายสมศกัดิ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายพรีพงศ ์จรีงั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เพญ็ทพิย ์รกัดว้ง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722235

นายพรีพงศ ์จรีงั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722236

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายรฐัธรรมนูญ พานิช

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 2342ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 E 3(3-0-6) อ.ศุภมาส 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 26602ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 B 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 26401การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 B 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 119ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 D 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) SU-505ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 C 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) 26403ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 H 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 26602กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 B 3(3-0-6) นายสมศกัดิ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายรฐัธรรมนูญ พานิช )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เพญ็ทพิย ์รกัดว้ง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722236

นายรฐัธรรมนูญ พานิช

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722237

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายฤกษช์ยั สงัขศิ์ลชยั

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 2342ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 E 3(3-0-6) อ.ศุภมาส 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 26602ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 B 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 26401การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 B 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 119ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 D 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) SU-505ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 C 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) 26403ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 H 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 26602กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 B 3(3-0-6) นายสมศกัดิ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายฤกษช์ยั สงัขศิ์ลชยั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เพญ็ทพิย ์รกัดว้ง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722237

นายฤกษช์ยั สงัขศิ์ลชยั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722238

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายวฒุนินัท ์ยงพาณิชย์

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 2342ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 E 3(3-0-6) อ.ศุภมาส 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 26602ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 B 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 26401การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 B 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 119ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 D 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) SU-505ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 C 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) 26403ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 H 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 26602กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 B 3(3-0-6) นายสมศกัดิ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายวุฒนินัท ์ยงพาณิชย ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เพญ็ทพิย ์รกัดว้ง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722238

นายวฒุนินัท ์ยงพาณิชย์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722239

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายสมิทธิ พวงอนิทร ์

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 2342ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 E 3(3-0-6) อ.ศุภมาส 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 26602ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 B 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 26401การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 B 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 119ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 D 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) SU-505ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 C 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) 26403ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 H 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 26602กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 B 3(3-0-6) นายสมศกัดิ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายสมทิธ ิพวงอนิทร ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เพญ็ทพิย ์รกัดว้ง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722239

นายสมิทธิ พวงอนิทร ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722240

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายสทิธิพร พึ่งโพธิ์ทอง

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 2342ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 E 3(3-0-6) อ.ศุภมาส 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 26602ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 B 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 26401การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 B 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 119ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 D 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) SU-505ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 C 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) 26403ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 H 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 26602กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 B 3(3-0-6) นายสมศกัดิ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายสทิธพิร พึง่โพธิ์ทอง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เพญ็ทพิย ์รกัดว้ง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722240

นายสทิธิพร พึ่งโพธิ์ทอง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722241

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายอดิศกัด์ิ แจม่ใส

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 2342ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 E 3(3-0-6) อ.ศุภมาส 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 26602ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 B 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 26401การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 B 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 119ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 D 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) SU-505ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 C 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) 26403ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 H 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 26602กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 B 3(3-0-6) นายสมศกัดิ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายอดศิกัดิ์ แจ่มใส )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เพญ็ทพิย ์รกัดว้ง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722241

นายอดิศกัด์ิ แจม่ใส

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722242

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายอมัพวลั แสงอาํมร

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 2342ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 E 3(3-0-6) อ.ศุภมาส 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 26602ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 B 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 26401การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 B 3(3-0-6) อ.เสาวลกัษณ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 119ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 D 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) SU-505ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 C 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (12.30-16.30) 26403ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 H 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) 26602กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 B 3(3-0-6) นายสมศกัดิ์ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายอมัพวลั แสงอาํมร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เพญ็ทพิย ์รกัดว้ง )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722242

นายอมัพวลั แสงอาํมร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722301

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกรชวลั ลี้ตดิ

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 1463ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 F 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) LC303ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 C 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1442การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.วภิวานี 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 129ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 E 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 2372ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 D 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-16.30) 2362ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 I 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 2354กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 C 3(3-0-6) อ.วนัรตั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกรชวลั ลี้ตดิ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เสาวลกัษณ ์วบูิรณก์าล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722301

นางสาวกรชวลั ลี้ตดิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722303

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชนิดา นกเทศ

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 1463ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 F 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) LC303ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 C 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1442การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.วภิวานี 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 129ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 E 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 2372ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 D 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-16.30) 2362ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 I 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 2354กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 C 3(3-0-6) อ.วนัรตั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวชนิดา นกเทศ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เสาวลกัษณ ์วบูิรณก์าล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722303

นางสาวชนิดา นกเทศ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722304

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวดวงหทยั บญุเลศิ

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 1463ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 F 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) LC303ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 C 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1442การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.วภิวานี 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 129ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 E 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 2372ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 D 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-16.30) 2362ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 I 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 2354กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 C 3(3-0-6) อ.วนัรตั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวดวงหทยั บญุเลศิ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เสาวลกัษณ ์วบูิรณก์าล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722304

นางสาวดวงหทยั บญุเลศิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722305

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธญัรดา หน่อทองคาํ

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 1463ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 F 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) LC303ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 C 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1442การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.วภิวานี 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 129ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 E 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 2372ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 D 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-16.30) 2362ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 I 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 2354กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 C 3(3-0-6) อ.วนัรตั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวธญัรดา หน่อทองคาํ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เสาวลกัษณ ์วบูิรณก์าล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722305

นางสาวธญัรดา หน่อทองคาํ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722306

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวบญุรกัษา กลิ่นหอม

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) LC303ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 C 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1442การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.วภิวานี 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 129ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 E 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 2372ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 D 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-16.30) 2362ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 I 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 2354กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 C 3(3-0-6) อ.วนัรตั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวบญุรกัษา กลิน่หอม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เสาวลกัษณ ์วบูิรณก์าล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

15

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722306

นางสาวบญุรกัษา กลิ่นหอม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722307

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปทัมาภรณ์ ชุ่มเช้ือ

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 1463ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 F 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) LC303ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 C 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1442การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.วภิวานี 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 129ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 E 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 2372ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 D 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-16.30) 2362ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 I 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 2354กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 C 3(3-0-6) อ.วนัรตั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวปทัมาภรณ ์ชุ่มเชื้อ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เสาวลกัษณ ์วบูิรณก์าล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722307

นางสาวปทัมาภรณ์ ชุ่มเช้ือ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722309

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวภทัรภร ตณัฑวงศ์

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 1463ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 F 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) LC303ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 C 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1442การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.วภิวานี 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 129ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 E 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 2372ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 D 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-16.30) 2362ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 I 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 2354กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 C 3(3-0-6) อ.วนัรตั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวภทัรภร ตณัฑวงศ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เสาวลกัษณ ์วบูิรณก์าล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722309

นางสาวภทัรภร ตณัฑวงศ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722310

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมนิุนทร ์กลา้แข็ง

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 1463ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 F 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) LC303ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 C 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1442การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.วภิวานี 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 129ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 E 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 2372ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 D 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-16.30) 2362ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 I 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 2354กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 C 3(3-0-6) อ.วนัรตั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวมนิุนทร ์กลา้แขง็ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เสาวลกัษณ ์วบูิรณก์าล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722310

นางสาวมนิุนทร ์กลา้แข็ง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722311

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววณัฐศรา รอ่นแกว้

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 1463ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 F 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) LC303ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 C 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1442การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.วภิวานี 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 129ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 E 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 2372ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 D 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-16.30) 2362ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 I 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 2354กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 C 3(3-0-6) อ.วนัรตั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาววณฐัศรา ร่อนแกว้ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เสาวลกัษณ ์วบูิรณก์าล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722311

นางสาววณัฐศรา ร่อนแกว้

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722312

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววรลกัษณ์ อิม่เกษม

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 1463ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 F 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) LC303ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 C 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1442การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.วภิวานี 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 129ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 E 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 2372ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 D 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-16.30) 2362ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 I 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 2354กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 C 3(3-0-6) อ.วนัรตั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาววรลกัษณ ์อิม่เกษม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เสาวลกัษณ ์วบูิรณก์าล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722312

นางสาววรลกัษณ์ อิม่เกษม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722313

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววจิติรา ตลุม่พกุ

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 1463ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 F 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) LC303ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 C 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1442การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.วภิวานี 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 129ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 E 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 2372ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 D 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-16.30) 2362ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 I 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 2354กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 C 3(3-0-6) อ.วนัรตั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาววจิติรา ตลุม่พกุ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เสาวลกัษณ ์วบูิรณก์าล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722313

นางสาววิจติรา ตลุม่พกุ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722314

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิราภรณ์ แจม่สว่าง

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 1463ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 F 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) LC303ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 C 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1442การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.วภิวานี 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 129ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 E 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 2372ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 D 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-16.30) 2362ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 I 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 2354กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 C 3(3-0-6) อ.วนัรตั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวศิราภรณ ์แจ่มสวา่ง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เสาวลกัษณ ์วบูิรณก์าล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722314

นางสาวศิราภรณ์ แจม่สว่าง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722315

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรริดา เกตลุา

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) LC303ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 C 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1442การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.วภิวานี 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 129ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 E 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 2372ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 D 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-16.30) 2362ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 I 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 2354กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 C 3(3-0-6) อ.วนัรตั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวศิรริดา เกตลุา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เสาวลกัษณ ์วบูิรณก์าล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

15

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722315

นางสาวศิรริดา เกตลุา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722316

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรริตัน ์บญุธรรม

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) LC303ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 C 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1442การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.วภิวานี 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 129ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 E 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 2372ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 D 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-16.30) 2362ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 I 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 2354กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 C 3(3-0-6) อ.วนัรตั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวศิรริตัน ์บญุธรรม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เสาวลกัษณ ์วบูิรณก์าล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

15

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722316

นางสาวศิรริตัน์ บญุธรรม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722318

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสธุาทพิย ์ชมมะลิ

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 1463ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 F 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) LC303ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 C 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1442การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.วภิวานี 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 129ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 E 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 2372ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 D 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-16.30) 2362ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 I 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 2354กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 C 3(3-0-6) อ.วนัรตั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุธาทพิย ์ชมมะล ิ)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เสาวลกัษณ ์วบูิรณก์าล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722318

นางสาวสธุาทพิย ์ชมมะลิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722319

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสภุคั เพชรครีสีกลุ

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) LC303ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 C 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1442การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.วภิวานี 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 129ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 E 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 2372ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 D 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-16.30) 2362ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 I 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 2354กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 C 3(3-0-6) อ.วนัรตั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุภคั เพชรครีสีกลุ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เสาวลกัษณ ์วบูิรณก์าล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

15

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722319

นางสาวสภุคั เพชรครีสีกลุ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722321

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสวุมิล ศรสีงัข์

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 1463ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 F 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) LC303ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 C 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1442การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.วภิวานี 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 129ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 E 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 2372ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 D 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-16.30) 2362ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 I 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 2354กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 C 3(3-0-6) อ.วนัรตั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุวมิล ศรสีงัข ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เสาวลกัษณ ์วบูิรณก์าล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722321

นางสาวสวุิมล ศรสีงัข์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722322

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอมราวดี พลบัฉิมาวรานนท์

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 1463ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 F 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) LC303ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 C 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1442การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.วภิวานี 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 129ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 E 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 2372ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 D 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-16.30) 2362ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 I 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 2354กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 C 3(3-0-6) อ.วนัรตั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอมราวด ีพลบัฉิมาวรานนท ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เสาวลกัษณ ์วบูิรณก์าล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722322

นางสาวอมราวดี พลบัฉิมาวรานนท์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722324

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายกติตธิชั ชลภาพ

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 1463ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 F 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) LC303ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 C 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1442การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.วภิวานี 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 129ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 E 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 2372ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 D 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-16.30) 2362ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 I 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 2354กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 C 3(3-0-6) อ.วนัรตั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายกติตธิชั ชลภาพ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เสาวลกัษณ ์วบูิรณก์าล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722324

นายกติตธิชั ชลภาพ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722326

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายชาครติ เปลง่รตัน์

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 1463ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 F 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) LC303ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 C 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1442การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.วภิวานี 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 129ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 E 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 2372ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 D 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-16.30) 2362ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 I 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 2354กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 C 3(3-0-6) อ.วนัรตั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายชาครติ เปลง่รตัน ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เสาวลกัษณ ์วบูิรณก์าล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722326

นายชาครติ เปลง่รตัน์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722327

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายณรงคศ์กัด์ิ รุง่ฟ้า

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 1463ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 F 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) LC303ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 C 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1442การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.วภิวานี 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 129ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 E 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 2372ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 D 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-16.30) 2362ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 I 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 2354กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 C 3(3-0-6) อ.วนัรตั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายณรงคศ์กัดิ์ รุ่งฟ้า )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เสาวลกัษณ ์วบูิรณก์าล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722327

นายณรงคศ์กัด์ิ รุ่งฟ้า

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722329

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายดนุพร ทรพัยส์มจติร

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 1463ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 F 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) LC303ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 C 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1442การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.วภิวานี 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 129ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 E 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 2372ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 D 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-16.30) 2362ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 I 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 2354กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 C 3(3-0-6) อ.วนัรตั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายดนุพร ทรพัยส์มจติร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เสาวลกัษณ ์วบูิรณก์าล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722329

นายดนุพร ทรพัยส์มจติร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722330

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายธนดล สาํเภาเงนิ

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 1463ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 F 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) LC303ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 C 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1442การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.วภิวานี 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 129ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 E 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 2372ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 D 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-16.30) 2362ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 I 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 2354กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 C 3(3-0-6) อ.วนัรตั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายธนดล สาํเภาเงนิ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เสาวลกัษณ ์วบูิรณก์าล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722330

นายธนดล สาํเภาเงนิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722332

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายธีระพงษ ์มีทรพัย ์

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 1463ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 F 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) LC303ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 C 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1442การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.วภิวานี 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 129ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 E 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 2372ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 D 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-16.30) 2362ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 I 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 2354กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 C 3(3-0-6) อ.วนัรตั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายธรีะพงษ ์มทีรพัย ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เสาวลกัษณ ์วบูิรณก์าล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722332

นายธีระพงษ ์มีทรพัย์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722333

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายนนัธวฒัน ์แมน้เมฆ

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 1463ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 F 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) LC303ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 C 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1442การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.วภิวานี 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 129ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 E 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 2372ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 D 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-16.30) 2362ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 I 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 2354กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 C 3(3-0-6) อ.วนัรตั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายนนัธวฒัน ์แมน้เมฆ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เสาวลกัษณ ์วบูิรณก์าล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722333

นายนนัธวฒัน์ แมน้เมฆ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722334

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายนุชิต ชยัชนะ

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 1463ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 F 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) LC303ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 C 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1442การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.วภิวานี 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 129ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 E 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 2372ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 D 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-16.30) 2362ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 I 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 2354กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 C 3(3-0-6) อ.วนัรตั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายนุชติ ชยัชนะ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เสาวลกัษณ ์วบูิรณก์าล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722334

นายนุชิต ชยัชนะ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722336

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายภคัพงษ ์คงอยุ่

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 1463ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 F 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) LC303ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 C 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1442การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.วภิวานี 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 129ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 E 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 2372ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 D 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-16.30) 2362ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 I 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 2354กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 C 3(3-0-6) อ.วนัรตั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายภคัพงษ ์คงอยุ่ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เสาวลกัษณ ์วบูิรณก์าล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722336

นายภคัพงษ ์คงอยุ่

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722337

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายรฐัศาสตร ์มีสวสัด์ิ

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 1463ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 F 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) LC303ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 C 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1442การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.วภิวานี 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 129ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 E 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 2372ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 D 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-16.30) 2362ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 I 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 2354กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 C 3(3-0-6) อ.วนัรตั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายรฐัศาสตร ์มสีวสัดิ์ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เสาวลกัษณ ์วบูิรณก์าล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722337

นายรฐัศาสตร ์มีสวสัด์ิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722339

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายศรรกั ศิรทิพั

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 1463ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 F 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) LC303ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 C 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1442การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.วภิวานี 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 129ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 E 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 2372ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 D 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-16.30) 2362ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 I 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 2354กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 C 3(3-0-6) อ.วนัรตั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายศรรกั ศิรทิพั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เสาวลกัษณ ์วบูิรณก์าล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722339

นายศรรกั ศิรทิพั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722340

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายสมเกยีรติ์ สายณัห์

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 1463ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 F 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) LC303ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 C 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1442การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.วภิวานี 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 129ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 E 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 2372ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 D 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-16.30) 2362ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 I 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 2354กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 C 3(3-0-6) อ.วนัรตั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายสมเกยีรติ์ สายณัห ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เสาวลกัษณ ์วบูิรณก์าล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722340

นายสมเกยีรติ์ สายณัห์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722341

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายสทุศัน ์ผ่องโสภา

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 1463ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 F 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) LC303ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 C 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1442การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.วภิวานี 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 129ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 E 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 2372ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 D 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-16.30) 2362ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 I 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 2354กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 C 3(3-0-6) อ.วนัรตั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายสุทศัน ์ผ่องโสภา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เสาวลกัษณ ์วบูิรณก์าล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722341

นายสทุศัน์ ผ่องโสภา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722345

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปรญีาพร พึ่งแพง

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 1463ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 F 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) LC303ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 C 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1442การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.วภิวานี 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 129ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 E 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 2372ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 D 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-16.30) 2362ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 I 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 2354กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 C 3(3-0-6) อ.วนัรตั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวปรญีาพร พึง่แพง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เสาวลกัษณ ์วบูิรณก์าล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722345

นางสาวปรญีาพร พึ่งแพง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594722347

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายตวงลาภ เลื่อนจนัทร ์

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-22/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 1463ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 F 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) LC303ทฤษฎอีงคก์ารและการพฒันาองคก์าร2551202 C 3(3-0-6) อ. ดร.จาํรสั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 1442การบรหิารทรพัยากรมนุษย์2552203 C 3(3-0-6) ผศ. ดร.วภิวานี 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 129ระบบสารสนเทศเพือ่การบรหิาร2552303 E 3(3-0-6) อ.ดรุณี 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 2372ภาษาองักฤษสาํหรบัรฐัประศาสนศาสตร์2552901 D 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-16.30) 2362ภาวะผูน้าํและจรยิธรรมในการบรหิาร2553307 I 3(2-2-5) อ. ดร.อนิรุทธ์ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 2354กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 C 3(3-0-6) อ.วนัรตั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายตวงลาภ เลือ่นจนัทร ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เสาวลกัษณ ์วบูิรณก์าล )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 3

18

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594722347

นายตวงลาภ เลื่อนจนัทร ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594724101

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกมลลกัษณ์ สนิกลดั

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-24/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 1453ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 G 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 2352การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ไทย2552101 B 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 26403การจดัการภาวะวกิฤตและการบรหิารควา2552204 B 3(3-0-6) อ.กลุสกาวว ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 119การบรหิารราชการแผ่นดนิ2552301 B 3(3-0-6) อ.เทดิศกัดิ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 119เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื้องตน้2552401 D 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 2362นโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบา2553101 E 3(3-0-6) วา่ที ่รอ้ยตรหีญงิวรรณีศา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 2355กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 D 3(3-0-6) อ.วนัรตั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกมลลกัษณ ์สนิกลดั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ดารณั พราหมณแ์กว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

21

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594724101

นางสาวกมลลกัษณ์ สนิกลดั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594724103

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวคนึงนิตร ชูสรุแิสง

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-24/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 1453ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 G 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 129การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ไทย2552101 I 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 26403การจดัการภาวะวกิฤตและการบรหิารควา2552204 B 3(3-0-6) อ.กลุสกาวว ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 119การบรหิารราชการแผ่นดนิ2552301 B 3(3-0-6) อ.เทดิศกัดิ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 119เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื้องตน้2552401 D 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 2362นโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบา2553101 E 3(3-0-6) วา่ที ่รอ้ยตรหีญงิวรรณีศา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 2355กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 D 3(3-0-6) อ.วนัรตั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวคนึงนิตร ชูสุรแิสง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ดารณั พราหมณแ์กว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

21

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594724103

นางสาวคนึงนิตร ชูสรุแิสง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594724105

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชนัณาษา มีนาม

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-24/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 1453ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 G 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 2352การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ไทย2552101 B 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 26403การจดัการภาวะวกิฤตและการบรหิารควา2552204 B 3(3-0-6) อ.กลุสกาวว ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 119การบรหิารราชการแผ่นดนิ2552301 B 3(3-0-6) อ.เทดิศกัดิ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 119เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื้องตน้2552401 D 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 2362นโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบา2553101 E 3(3-0-6) วา่ที ่รอ้ยตรหีญงิวรรณีศา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 2355กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 D 3(3-0-6) อ.วนัรตั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวชนัณาษา มนีาม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ดารณั พราหมณแ์กว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

21

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594724105

นางสาวชนัณาษา มีนาม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594724107

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธนิศา โกโลย่

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-24/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 1453ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 G 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 2352การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ไทย2552101 B 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 26403การจดัการภาวะวกิฤตและการบรหิารควา2552204 B 3(3-0-6) อ.กลุสกาวว ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 119การบรหิารราชการแผ่นดนิ2552301 B 3(3-0-6) อ.เทดิศกัดิ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 119เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื้องตน้2552401 D 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 2362นโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบา2553101 E 3(3-0-6) วา่ที ่รอ้ยตรหีญงิวรรณีศา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 2355กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 D 3(3-0-6) อ.วนัรตั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวธนิศา โกโลย่ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ดารณั พราหมณแ์กว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

21

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594724107

นางสาวธนิศา โกโลย่

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594724108

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนิภาภรณ์ รอดสนิ

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-24/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 1453ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 G 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 2352การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ไทย2552101 B 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 26403การจดัการภาวะวกิฤตและการบรหิารควา2552204 B 3(3-0-6) อ.กลุสกาวว ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 119การบรหิารราชการแผ่นดนิ2552301 B 3(3-0-6) อ.เทดิศกัดิ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 119เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื้องตน้2552401 D 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 2362นโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบา2553101 E 3(3-0-6) วา่ที ่รอ้ยตรหีญงิวรรณีศา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 2355กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 D 3(3-0-6) อ.วนัรตั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวนิภาภรณ ์รอดสนิ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ดารณั พราหมณแ์กว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

21

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594724108

นางสาวนิภาภรณ์ รอดสนิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594724109

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปวณ์ีกร สง่ทรพัย ์

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-24/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 1453ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 G 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 129การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ไทย2552101 I 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 26403การจดัการภาวะวกิฤตและการบรหิารควา2552204 B 3(3-0-6) อ.กลุสกาวว ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 119การบรหิารราชการแผ่นดนิ2552301 B 3(3-0-6) อ.เทดิศกัดิ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 119เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื้องตน้2552401 D 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 2362นโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบา2553101 E 3(3-0-6) วา่ที ่รอ้ยตรหีญงิวรรณีศา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 2355กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 D 3(3-0-6) อ.วนัรตั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวปวณีก์ร ส่งทรพัย ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ดารณั พราหมณแ์กว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

21

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594724109

นางสาวปวีณ์กร สง่ทรพัย์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594724110

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพชัรนิทร ์คณะครุธ

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-24/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 1453ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 G 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 129การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ไทย2552101 I 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 26403การจดัการภาวะวกิฤตและการบรหิารควา2552204 B 3(3-0-6) อ.กลุสกาวว ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 119การบรหิารราชการแผ่นดนิ2552301 B 3(3-0-6) อ.เทดิศกัดิ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 119เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื้องตน้2552401 D 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 2362นโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบา2553101 E 3(3-0-6) วา่ที ่รอ้ยตรหีญงิวรรณีศา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 2355กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 D 3(3-0-6) อ.วนัรตั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวพชัรนิทร ์คณะครุธ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ดารณั พราหมณแ์กว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

21

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594724110

นางสาวพชัรนิทร ์คณะครุธ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594724111

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพสิฐิฐา เอีย่มอาํนวย

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-24/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 1453ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 G 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 129การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ไทย2552101 I 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 26403การจดัการภาวะวกิฤตและการบรหิารควา2552204 B 3(3-0-6) อ.กลุสกาวว ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 119การบรหิารราชการแผ่นดนิ2552301 B 3(3-0-6) อ.เทดิศกัดิ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 119เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื้องตน้2552401 D 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 2362นโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบา2553101 E 3(3-0-6) วา่ที ่รอ้ยตรหีญงิวรรณีศา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 2355กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 D 3(3-0-6) อ.วนัรตั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวพสิฐิฐา เอีย่มอาํนวย )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ดารณั พราหมณแ์กว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

21

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594724111

นางสาวพสิฐิฐา เอีย่มอาํนวย

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594724113

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรชันีววรณ ศรขีวญั

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-24/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 1453ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 G 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 129การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ไทย2552101 I 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 26403การจดัการภาวะวกิฤตและการบรหิารควา2552204 B 3(3-0-6) อ.กลุสกาวว ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 119การบรหิารราชการแผ่นดนิ2552301 B 3(3-0-6) อ.เทดิศกัดิ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 119เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื้องตน้2552401 D 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 2362นโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบา2553101 E 3(3-0-6) วา่ที ่รอ้ยตรหีญงิวรรณีศา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 2355กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 D 3(3-0-6) อ.วนัรตั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวรชันีววรณ ศรขีวญั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ดารณั พราหมณแ์กว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

21

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594724113

นางสาวรชันีววรณ ศรขีวญั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594724114

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววนิดา นาคสขุ

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-24/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 1453ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 G 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 2352การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ไทย2552101 B 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 26403การจดัการภาวะวกิฤตและการบรหิารควา2552204 B 3(3-0-6) อ.กลุสกาวว ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 119การบรหิารราชการแผ่นดนิ2552301 B 3(3-0-6) อ.เทดิศกัดิ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 119เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื้องตน้2552401 D 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 2362นโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบา2553101 E 3(3-0-6) วา่ที ่รอ้ยตรหีญงิวรรณีศา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 2355กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 D 3(3-0-6) อ.วนัรตั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาววนิดา นาคสุข )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ดารณั พราหมณแ์กว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

21

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594724114

นางสาววนิดา นาคสขุ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594724115

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววภิาพร เเซ่เตยีว

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-24/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 1453ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 G 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 2352การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ไทย2552101 B 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 26403การจดัการภาวะวกิฤตและการบรหิารควา2552204 B 3(3-0-6) อ.กลุสกาวว ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 119การบรหิารราชการแผ่นดนิ2552301 B 3(3-0-6) อ.เทดิศกัดิ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 119เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื้องตน้2552401 D 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 2362นโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบา2553101 E 3(3-0-6) วา่ที ่รอ้ยตรหีญงิวรรณีศา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 2355กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 D 3(3-0-6) อ.วนัรตั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาววภิาพร เเซ่เตยีว )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ดารณั พราหมณแ์กว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

21

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594724115

นางสาววิภาพร เเซ่เตยีว

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594724116

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศศิธร เผือกทอง

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-24/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 1453ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 G 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 129การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ไทย2552101 I 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 26403การจดัการภาวะวกิฤตและการบรหิารควา2552204 B 3(3-0-6) อ.กลุสกาวว ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 119การบรหิารราชการแผ่นดนิ2552301 B 3(3-0-6) อ.เทดิศกัดิ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 119เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื้องตน้2552401 D 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 2362นโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบา2553101 E 3(3-0-6) วา่ที ่รอ้ยตรหีญงิวรรณีศา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 2355กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 D 3(3-0-6) อ.วนัรตั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวศศิธร เผอืกทอง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ดารณั พราหมณแ์กว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

21

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594724116

นางสาวศศิธร เผือกทอง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594724118

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสกุญัญา บวัปรางค์

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-24/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 1453ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 G 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 2352การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ไทย2552101 B 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 26403การจดัการภาวะวกิฤตและการบรหิารควา2552204 B 3(3-0-6) อ.กลุสกาวว ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 119การบรหิารราชการแผ่นดนิ2552301 B 3(3-0-6) อ.เทดิศกัดิ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 119เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื้องตน้2552401 D 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 2362นโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบา2553101 E 3(3-0-6) วา่ที ่รอ้ยตรหีญงิวรรณีศา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 2355กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 D 3(3-0-6) อ.วนัรตั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุกญัญา บวัปรางค ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ดารณั พราหมณแ์กว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

21

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594724118

นางสาวสกุญัญา บวัปรางค์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594724119

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสทุามาศ เสอืทอง

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-24/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 1453ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 G 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 2352การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ไทย2552101 B 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 26403การจดัการภาวะวกิฤตและการบรหิารควา2552204 B 3(3-0-6) อ.กลุสกาวว ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 119การบรหิารราชการแผ่นดนิ2552301 B 3(3-0-6) อ.เทดิศกัดิ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 119เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื้องตน้2552401 D 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 2362นโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบา2553101 E 3(3-0-6) วา่ที ่รอ้ยตรหีญงิวรรณีศา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 2355กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 D 3(3-0-6) อ.วนัรตั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุทามาศ เสอืทอง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ดารณั พราหมณแ์กว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

21

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594724119

นางสาวสทุามาศ เสอืทอง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594724121

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอดินุช ทองสขุ

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-24/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 1453ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 G 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 2352การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ไทย2552101 B 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 26403การจดัการภาวะวกิฤตและการบรหิารควา2552204 B 3(3-0-6) อ.กลุสกาวว ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 119การบรหิารราชการแผ่นดนิ2552301 B 3(3-0-6) อ.เทดิศกัดิ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 119เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื้องตน้2552401 D 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 2362นโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบา2553101 E 3(3-0-6) วา่ที ่รอ้ยตรหีญงิวรรณีศา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 2355กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 D 3(3-0-6) อ.วนัรตั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอดนุิช ทองสุข )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ดารณั พราหมณแ์กว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

21

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594724121

นางสาวอดินุช ทองสขุ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594724123

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายกิติตศิกัด์ิ ทรพัยส์กลุ

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-24/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 1453ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 G 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 2352การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ไทย2552101 B 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 26403การจดัการภาวะวกิฤตและการบรหิารควา2552204 B 3(3-0-6) อ.กลุสกาวว ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 119การบรหิารราชการแผ่นดนิ2552301 B 3(3-0-6) อ.เทดิศกัดิ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 119เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื้องตน้2552401 D 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 2362นโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบา2553101 E 3(3-0-6) วา่ที ่รอ้ยตรหีญงิวรรณีศา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 2355กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 D 3(3-0-6) อ.วนัรตั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายกิติตศิกัดิ์ ทรพัยส์กลุ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ดารณั พราหมณแ์กว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

21

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594724123

นายกิติตศิกัด์ิ ทรพัยส์กลุ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594724124

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายขวญัชยั จนัทรอ์ยู่

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-24/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 1453ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 G 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 2352การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ไทย2552101 B 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 26403การจดัการภาวะวกิฤตและการบรหิารควา2552204 B 3(3-0-6) อ.กลุสกาวว ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 119การบรหิารราชการแผ่นดนิ2552301 B 3(3-0-6) อ.เทดิศกัดิ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 119เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื้องตน้2552401 D 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 2362นโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบา2553101 E 3(3-0-6) วา่ที ่รอ้ยตรหีญงิวรรณีศา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 2355กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 D 3(3-0-6) อ.วนัรตั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายขวญัชยั จนัทรอ์ยู่ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ดารณั พราหมณแ์กว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

21

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594724124

นายขวญัชยั จนัทรอ์ยู่

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594724125

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายชวสฤษฏ ์ตาลวนันา

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-24/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 1453ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 G 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 2352การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ไทย2552101 B 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 26403การจดัการภาวะวกิฤตและการบรหิารควา2552204 B 3(3-0-6) อ.กลุสกาวว ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 119การบรหิารราชการแผ่นดนิ2552301 B 3(3-0-6) อ.เทดิศกัดิ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 119เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื้องตน้2552401 D 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 2362นโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบา2553101 E 3(3-0-6) วา่ที ่รอ้ยตรหีญงิวรรณีศา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 2355กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 D 3(3-0-6) อ.วนัรตั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายชวสฤษฏ ์ตาลวนันา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ดารณั พราหมณแ์กว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

21

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594724125

นายชวสฤษฏ ์ตาลวนันา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594724126

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายชินวฒัน ์นิลเขียว

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-24/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 1453ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 G 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 2352การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ไทย2552101 B 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 26403การจดัการภาวะวกิฤตและการบรหิารควา2552204 B 3(3-0-6) อ.กลุสกาวว ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 119การบรหิารราชการแผ่นดนิ2552301 B 3(3-0-6) อ.เทดิศกัดิ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 119เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื้องตน้2552401 D 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 2362นโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบา2553101 E 3(3-0-6) วา่ที ่รอ้ยตรหีญงิวรรณีศา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 2355กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 D 3(3-0-6) อ.วนัรตั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายชนิวฒัน ์นิลเขยีว )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ดารณั พราหมณแ์กว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

21

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594724126

นายชินวฒัน์ นิลเขียว

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594724127

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐวฒุ ิยวงบรบูิรณ์

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-24/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 1453ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 G 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 2352การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ไทย2552101 B 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 26403การจดัการภาวะวกิฤตและการบรหิารควา2552204 B 3(3-0-6) อ.กลุสกาวว ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 119การบรหิารราชการแผ่นดนิ2552301 B 3(3-0-6) อ.เทดิศกัดิ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 119เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื้องตน้2552401 D 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 2362นโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบา2553101 E 3(3-0-6) วา่ที ่รอ้ยตรหีญงิวรรณีศา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 2355กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 D 3(3-0-6) อ.วนัรตั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายณฐัวุฒ ิยวงบรบูิรณ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ดารณั พราหมณแ์กว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

21

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594724127

นายณัฐวฒุ ิยวงบรบูิรณ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594724130

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายธนโชต ิพนัธส์งัข์

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-24/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 1453ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 G 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 129การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ไทย2552101 I 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 26403การจดัการภาวะวกิฤตและการบรหิารควา2552204 B 3(3-0-6) อ.กลุสกาวว ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 119การบรหิารราชการแผ่นดนิ2552301 B 3(3-0-6) อ.เทดิศกัดิ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 119เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื้องตน้2552401 D 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 2362นโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบา2553101 E 3(3-0-6) วา่ที ่รอ้ยตรหีญงิวรรณีศา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 2355กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 D 3(3-0-6) อ.วนัรตั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายธนโชต ิพนัธส์งัข ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ดารณั พราหมณแ์กว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

21

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594724130

นายธนโชต ิพนัธส์งัข์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594724134

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายพรชยั โชตช่ิวง

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-24/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 1453ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 G 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 129การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ไทย2552101 I 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 26403การจดัการภาวะวกิฤตและการบรหิารควา2552204 B 3(3-0-6) อ.กลุสกาวว ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 119การบรหิารราชการแผ่นดนิ2552301 B 3(3-0-6) อ.เทดิศกัดิ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 119เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื้องตน้2552401 D 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 2362นโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบา2553101 E 3(3-0-6) วา่ที ่รอ้ยตรหีญงิวรรณีศา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 2355กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 D 3(3-0-6) อ.วนัรตั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายพรชยั โชตช่ิวง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ดารณั พราหมณแ์กว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

21

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594724134

นายพรชยั โชตช่ิวง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594724135

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายพศวตั งอกคาํ

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-24/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 1453ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 G 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 129การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ไทย2552101 I 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 26403การจดัการภาวะวกิฤตและการบรหิารควา2552204 B 3(3-0-6) อ.กลุสกาวว ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 119การบรหิารราชการแผ่นดนิ2552301 B 3(3-0-6) อ.เทดิศกัดิ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 119เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื้องตน้2552401 D 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 2362นโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบา2553101 E 3(3-0-6) วา่ที ่รอ้ยตรหีญงิวรรณีศา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 2355กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 D 3(3-0-6) อ.วนัรตั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายพศวตั งอกคาํ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ดารณั พราหมณแ์กว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

21

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594724135

นายพศวตั งอกคาํ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594724136

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายพรีศกัด์ิ กณัสวสัดี

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-24/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 1453ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 G 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 2352การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ไทย2552101 B 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 26403การจดัการภาวะวกิฤตและการบรหิารควา2552204 B 3(3-0-6) อ.กลุสกาวว ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 119การบรหิารราชการแผ่นดนิ2552301 B 3(3-0-6) อ.เทดิศกัดิ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 119เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื้องตน้2552401 D 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 2362นโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบา2553101 E 3(3-0-6) วา่ที ่รอ้ยตรหีญงิวรรณีศา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 2355กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 D 3(3-0-6) อ.วนัรตั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายพรีศกัดิ์ กณัสวสัด ี)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ดารณั พราหมณแ์กว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

21

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594724136

นายพรีศกัด์ิ กณัสวสัดี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594724137

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายวสพุล สาํเนียงสูง

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-24/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 1453ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 G 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 2352การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ไทย2552101 B 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 26403การจดัการภาวะวกิฤตและการบรหิารควา2552204 B 3(3-0-6) อ.กลุสกาวว ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 119การบรหิารราชการแผ่นดนิ2552301 B 3(3-0-6) อ.เทดิศกัดิ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 119เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื้องตน้2552401 D 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 2362นโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบา2553101 E 3(3-0-6) วา่ที ่รอ้ยตรหีญงิวรรณีศา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 2355กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 D 3(3-0-6) อ.วนัรตั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายวสุพล สาํเนียงสูง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ดารณั พราหมณแ์กว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

21

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594724137

นายวสพุล สาํเนียงสูง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594724138

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายสหภาพ แป้นทอง

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-24/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 1453ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 G 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 129การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ไทย2552101 I 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 26403การจดัการภาวะวกิฤตและการบรหิารควา2552204 B 3(3-0-6) อ.กลุสกาวว ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 119การบรหิารราชการแผ่นดนิ2552301 B 3(3-0-6) อ.เทดิศกัดิ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 119เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื้องตน้2552401 D 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 2362นโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบา2553101 E 3(3-0-6) วา่ที ่รอ้ยตรหีญงิวรรณีศา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 2355กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 D 3(3-0-6) อ.วนัรตั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายสหภาพ แป้นทอง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ดารณั พราหมณแ์กว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

21

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594724138

นายสหภาพ แป้นทอง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594724139

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายสกุฤษฎิ์ แจง้จติร

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-24/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 1453ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 G 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 129การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ไทย2552101 I 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 26403การจดัการภาวะวกิฤตและการบรหิารควา2552204 B 3(3-0-6) อ.กลุสกาวว ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 119การบรหิารราชการแผ่นดนิ2552301 B 3(3-0-6) อ.เทดิศกัดิ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 119เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื้องตน้2552401 D 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 2362นโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบา2553101 E 3(3-0-6) วา่ที ่รอ้ยตรหีญงิวรรณีศา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 2355กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 D 3(3-0-6) อ.วนัรตั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายสุกฤษฎิ์ แจง้จติร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ดารณั พราหมณแ์กว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

21

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594724139

นายสกุฤษฎิ์ แจง้จติร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594724140

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายอนุวฒัน ์แดงแสง

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-24/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 1453ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 G 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 2352การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ไทย2552101 B 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 26403การจดัการภาวะวกิฤตและการบรหิารควา2552204 B 3(3-0-6) อ.กลุสกาวว ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 119การบรหิารราชการแผ่นดนิ2552301 B 3(3-0-6) อ.เทดิศกัดิ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 119เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื้องตน้2552401 D 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 2362นโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบา2553101 E 3(3-0-6) วา่ที ่รอ้ยตรหีญงิวรรณีศา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 2355กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 D 3(3-0-6) อ.วนัรตั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายอนุวฒัน ์แดงแสง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ดารณั พราหมณแ์กว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

21

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594724140

นายอนุวฒัน์ แดงแสง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594724141

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายปรมินทร ์พนัธค์าํพา

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-24/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) 1453ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 G 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 2352การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ไทย2552101 B 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

ศ. (12.30-15.30) 26403การจดัการภาวะวกิฤตและการบรหิารควา2552204 B 3(3-0-6) อ.กลุสกาวว ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 119การบรหิารราชการแผ่นดนิ2552301 B 3(3-0-6) อ.เทดิศกัดิ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 119เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื้องตน้2552401 D 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 2362นโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบา2553101 E 3(3-0-6) วา่ที ่รอ้ยตรหีญงิวรรณีศา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 2355กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 D 3(3-0-6) อ.วนัรตั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายปรมนิทร ์พนัธค์าํพา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.ดารณั พราหมณแ์กว้ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

21

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594724141

นายปรมินทร ์พนัธค์าํพา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594724203

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจุฑามาศ บวังาม

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-24/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 1463ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 H 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26504การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ไทย2552101 C 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 2372การจดัการภาวะวกิฤตและการบรหิารควา2552204 C 3(3-0-6) อ.กลุสกาวว ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1443การบรหิารราชการแผ่นดนิ2552301 C 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 26403เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื้องตน้2552401 E 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) Self Accessนโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบา2553101 F 3(3-0-6) วา่ที ่รอ้ยตรหีญงิวรรณีศา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26603กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 E 3(3-0-6) อ.อรทยั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวจฑุามาศ บวังาม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สรญัพทัธ ์เอีย๊วเจรญิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

21

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594724203

นางสาวจุฑามาศ บวังาม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594724204

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชวาลา กล ัน่กนัภยั

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-24/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 1463ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 H 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26504การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ไทย2552101 C 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 2372การจดัการภาวะวกิฤตและการบรหิารควา2552204 C 3(3-0-6) อ.กลุสกาวว ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1443การบรหิารราชการแผ่นดนิ2552301 C 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 26403เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื้องตน้2552401 E 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) Self Accessนโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบา2553101 F 3(3-0-6) วา่ที ่รอ้ยตรหีญงิวรรณีศา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26603กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 E 3(3-0-6) อ.อรทยั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวชวาลา กล ัน่กนัภยั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สรญัพทัธ ์เอีย๊วเจรญิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

21

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594724204

นางสาวชวาลา กล ัน่กนัภยั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594724205

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐณิชา คาํผง

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-24/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 1463ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 H 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26504การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ไทย2552101 C 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 2372การจดัการภาวะวกิฤตและการบรหิารควา2552204 C 3(3-0-6) อ.กลุสกาวว ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1443การบรหิารราชการแผ่นดนิ2552301 C 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 26403เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื้องตน้2552401 E 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) Self Accessนโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบา2553101 F 3(3-0-6) วา่ที ่รอ้ยตรหีญงิวรรณีศา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26603กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 E 3(3-0-6) อ.อรทยั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวณฐัณิชา คาํผง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สรญัพทัธ ์เอีย๊วเจรญิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

21

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594724205

นางสาวณัฐณิชา คาํผง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594724206

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวทกัษศินาร ์อนิคาคร

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-24/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 1463ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 H 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26504การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ไทย2552101 C 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 2372การจดัการภาวะวกิฤตและการบรหิารควา2552204 C 3(3-0-6) อ.กลุสกาวว ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1443การบรหิารราชการแผ่นดนิ2552301 C 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 26403เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื้องตน้2552401 E 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) Self Accessนโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบา2553101 F 3(3-0-6) วา่ที ่รอ้ยตรหีญงิวรรณีศา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26603กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 E 3(3-0-6) อ.อรทยั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวทกัษศินาร ์อนิคาคร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สรญัพทัธ ์เอีย๊วเจรญิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

21

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594724206

นางสาวทกัษศินาร ์อนิคาคร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594724207

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธนัยารศัม์ิ บวัไสว

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-24/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 1463ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 H 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26504การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ไทย2552101 C 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 2372การจดัการภาวะวกิฤตและการบรหิารควา2552204 C 3(3-0-6) อ.กลุสกาวว ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1443การบรหิารราชการแผ่นดนิ2552301 C 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 26403เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื้องตน้2552401 E 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) Self Accessนโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบา2553101 F 3(3-0-6) วา่ที ่รอ้ยตรหีญงิวรรณีศา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26603กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 E 3(3-0-6) อ.อรทยั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวธนัยารศัมิ์ บวัไสว )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สรญัพทัธ ์เอีย๊วเจรญิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

21

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594724207

นางสาวธนัยารศัม์ิ บวัไสว

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594724209

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปิยนุช นนทรยี ์

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-24/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 1463ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 H 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26504การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ไทย2552101 C 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 2372การจดัการภาวะวกิฤตและการบรหิารควา2552204 C 3(3-0-6) อ.กลุสกาวว ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1443การบรหิารราชการแผ่นดนิ2552301 C 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 26403เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื้องตน้2552401 E 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) Self Accessนโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบา2553101 F 3(3-0-6) วา่ที ่รอ้ยตรหีญงิวรรณีศา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26603กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 E 3(3-0-6) อ.อรทยั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวปิยนุช นนทรยี ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สรญัพทัธ ์เอีย๊วเจรญิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

21

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594724209

นางสาวปิยนุช นนทรยี ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594724211

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเพชรไพลนิ รื่นรวย

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-24/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 1463ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 H 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26504การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ไทย2552101 C 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 2372การจดัการภาวะวกิฤตและการบรหิารควา2552204 C 3(3-0-6) อ.กลุสกาวว ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1443การบรหิารราชการแผ่นดนิ2552301 C 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 26403เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื้องตน้2552401 E 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) Self Accessนโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบา2553101 F 3(3-0-6) วา่ที ่รอ้ยตรหีญงิวรรณีศา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26603กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 E 3(3-0-6) อ.อรทยั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวเพชรไพลนิ รื่นรวย )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สรญัพทัธ ์เอีย๊วเจรญิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

21

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594724211

นางสาวเพชรไพลนิ รื่นรวย

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594724212

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมินตรา แกว้เกดิ

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-24/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 1463ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 H 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26504การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ไทย2552101 C 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 2372การจดัการภาวะวกิฤตและการบรหิารควา2552204 C 3(3-0-6) อ.กลุสกาวว ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1443การบรหิารราชการแผ่นดนิ2552301 C 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 26403เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื้องตน้2552401 E 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) Self Accessนโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบา2553101 F 3(3-0-6) วา่ที ่รอ้ยตรหีญงิวรรณีศา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26603กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 E 3(3-0-6) อ.อรทยั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวมนิตรา แกว้เกดิ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สรญัพทัธ ์เอีย๊วเจรญิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

21

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594724212

นางสาวมินตรา แกว้เกดิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594724213

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรุง่รตัน ์รุง่โรจน์

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-24/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 1463ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 H 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26504การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ไทย2552101 C 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 2372การจดัการภาวะวกิฤตและการบรหิารควา2552204 C 3(3-0-6) อ.กลุสกาวว ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1443การบรหิารราชการแผ่นดนิ2552301 C 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 26403เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื้องตน้2552401 E 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) Self Accessนโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบา2553101 F 3(3-0-6) วา่ที ่รอ้ยตรหีญงิวรรณีศา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26603กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 E 3(3-0-6) อ.อรทยั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวรุ่งรตัน ์รุ่งโรจน ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สรญัพทัธ ์เอีย๊วเจรญิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

21

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594724213

นางสาวรุ่งรตัน์ รุ่งโรจน์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594724214

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววรดา ยนิดี

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-24/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 1463ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 H 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26504การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ไทย2552101 C 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 2372การจดัการภาวะวกิฤตและการบรหิารควา2552204 C 3(3-0-6) อ.กลุสกาวว ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1443การบรหิารราชการแผ่นดนิ2552301 C 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 26403เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื้องตน้2552401 E 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) Self Accessนโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบา2553101 F 3(3-0-6) วา่ที ่รอ้ยตรหีญงิวรรณีศา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26603กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 E 3(3-0-6) อ.อรทยั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาววรดา ยนิด ี)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สรญัพทัธ ์เอีย๊วเจรญิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

21

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594724214

นางสาววรดา ยนิดี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594724215

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววมิลรตัน ์หม่ืนเดช

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-24/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 1463ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 H 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26504การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ไทย2552101 C 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 2372การจดัการภาวะวกิฤตและการบรหิารควา2552204 C 3(3-0-6) อ.กลุสกาวว ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1443การบรหิารราชการแผ่นดนิ2552301 C 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 26403เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื้องตน้2552401 E 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) Self Accessนโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบา2553101 F 3(3-0-6) วา่ที ่รอ้ยตรหีญงิวรรณีศา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26603กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 E 3(3-0-6) อ.อรทยั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาววมิลรตัน ์หมืน่เดช )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สรญัพทัธ ์เอีย๊วเจรญิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

21

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594724215

นางสาววิมลรตัน์ หม่ืนเดช

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594724217

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสริธีร สตีี๋

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-24/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 1463ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 H 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26504การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ไทย2552101 C 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 2372การจดัการภาวะวกิฤตและการบรหิารควา2552204 C 3(3-0-6) อ.กลุสกาวว ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1443การบรหิารราชการแผ่นดนิ2552301 C 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 26403เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื้องตน้2552401 E 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) Self Accessนโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบา2553101 F 3(3-0-6) วา่ที ่รอ้ยตรหีญงิวรรณีศา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26603กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 E 3(3-0-6) อ.อรทยั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสริธีร สตีี ๋)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สรญัพทัธ ์เอีย๊วเจรญิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

21

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594724217

นางสาวสริธีร สตีี๋

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594724218

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสดุหทยั จอ้ยวงษ์

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-24/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 1463ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 H 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26504การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ไทย2552101 C 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 2372การจดัการภาวะวกิฤตและการบรหิารควา2552204 C 3(3-0-6) อ.กลุสกาวว ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1443การบรหิารราชการแผ่นดนิ2552301 C 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 26403เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื้องตน้2552401 E 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) Self Accessนโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบา2553101 F 3(3-0-6) วา่ที ่รอ้ยตรหีญงิวรรณีศา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26603กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 E 3(3-0-6) อ.อรทยั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุดหทยั จอ้ยวงษ ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สรญัพทัธ ์เอีย๊วเจรญิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

21

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594724218

นางสาวสดุหทยั จอ้ยวงษ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594724219

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสธุิดา คู่สวด

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-24/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 1463ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 H 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26504การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ไทย2552101 C 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 2372การจดัการภาวะวกิฤตและการบรหิารควา2552204 C 3(3-0-6) อ.กลุสกาวว ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1443การบรหิารราชการแผ่นดนิ2552301 C 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 26403เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื้องตน้2552401 E 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) Self Accessนโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบา2553101 F 3(3-0-6) วา่ที ่รอ้ยตรหีญงิวรรณีศา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26603กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 E 3(3-0-6) อ.อรทยั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุธดิา คู่สวด )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สรญัพทัธ ์เอีย๊วเจรญิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

21

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594724219

นางสาวสธุิดา คู่สวด

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594724222

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายการณัย ์ลดัดาวลัย ์

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-24/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 1463ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 H 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26504การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ไทย2552101 C 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 2372การจดัการภาวะวกิฤตและการบรหิารควา2552204 C 3(3-0-6) อ.กลุสกาวว ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1443การบรหิารราชการแผ่นดนิ2552301 C 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 26403เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื้องตน้2552401 E 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) Self Accessนโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบา2553101 F 3(3-0-6) วา่ที ่รอ้ยตรหีญงิวรรณีศา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26603กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 E 3(3-0-6) อ.อรทยั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายการณัย ์ลดัดาวลัย ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สรญัพทัธ ์เอีย๊วเจรญิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

21

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594724222

นายการณัย ์ลดัดาวลัย ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594724223

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายเกยีรตศิกัด์ิ ชินภกัดี

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-24/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 1463ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 H 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26504การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ไทย2552101 C 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 2372การจดัการภาวะวกิฤตและการบรหิารควา2552204 C 3(3-0-6) อ.กลุสกาวว ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1443การบรหิารราชการแผ่นดนิ2552301 C 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 26403เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื้องตน้2552401 E 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) Self Accessนโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบา2553101 F 3(3-0-6) วา่ที ่รอ้ยตรหีญงิวรรณีศา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26603กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 E 3(3-0-6) อ.อรทยั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายเกยีรตศิกัดิ์ ชนิภกัด ี)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สรญัพทัธ ์เอีย๊วเจรญิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

21

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594724223

นายเกยีรตศิกัด์ิ ชินภกัดี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594724225

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายชชัพงศ ์ภมุรา

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-24/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 1463ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 H 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26504การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ไทย2552101 C 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 2372การจดัการภาวะวกิฤตและการบรหิารควา2552204 C 3(3-0-6) อ.กลุสกาวว ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1443การบรหิารราชการแผ่นดนิ2552301 C 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 26403เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื้องตน้2552401 E 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) Self Accessนโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบา2553101 F 3(3-0-6) วา่ที ่รอ้ยตรหีญงิวรรณีศา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26603กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 E 3(3-0-6) อ.อรทยั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายชชัพงศ ์ภมุรา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สรญัพทัธ ์เอีย๊วเจรญิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

21

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594724225

นายชชัพงศ ์ภมุรา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594724226

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐนนัท ์ปลดัเป่ียม

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-24/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 1463ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 H 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26504การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ไทย2552101 C 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 2372การจดัการภาวะวกิฤตและการบรหิารควา2552204 C 3(3-0-6) อ.กลุสกาวว ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1443การบรหิารราชการแผ่นดนิ2552301 C 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 26403เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื้องตน้2552401 E 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) Self Accessนโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบา2553101 F 3(3-0-6) วา่ที ่รอ้ยตรหีญงิวรรณีศา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26603กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 E 3(3-0-6) อ.อรทยั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายณฐันนัท ์ปลดัเป่ียม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สรญัพทัธ ์เอีย๊วเจรญิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

21

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594724226

นายณัฐนนัท ์ปลดัเป่ียม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594724228

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายธนภมิู บวังาม

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-24/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 1463ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 H 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26504การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ไทย2552101 C 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 2372การจดัการภาวะวกิฤตและการบรหิารควา2552204 C 3(3-0-6) อ.กลุสกาวว ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1443การบรหิารราชการแผ่นดนิ2552301 C 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 26403เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื้องตน้2552401 E 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) Self Accessนโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบา2553101 F 3(3-0-6) วา่ที ่รอ้ยตรหีญงิวรรณีศา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26603กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 E 3(3-0-6) อ.อรทยั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายธนภมู ิบวังาม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สรญัพทัธ ์เอีย๊วเจรญิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

21

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594724228

นายธนภมิู บวังาม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594724229

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายธนานนท ์พคุง

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-24/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 1463ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 H 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26504การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ไทย2552101 C 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 2372การจดัการภาวะวกิฤตและการบรหิารควา2552204 C 3(3-0-6) อ.กลุสกาวว ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1443การบรหิารราชการแผ่นดนิ2552301 C 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 26403เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื้องตน้2552401 E 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) Self Accessนโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบา2553101 F 3(3-0-6) วา่ที ่รอ้ยตรหีญงิวรรณีศา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26603กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 E 3(3-0-6) อ.อรทยั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายธนานนท ์พคุง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สรญัพทัธ ์เอีย๊วเจรญิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

21

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594724229

นายธนานนท ์พคุง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594724230

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายธรรมรตัน ์พุม่พวง

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-24/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 1463ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 H 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26504การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ไทย2552101 C 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 2372การจดัการภาวะวกิฤตและการบรหิารควา2552204 C 3(3-0-6) อ.กลุสกาวว ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1443การบรหิารราชการแผ่นดนิ2552301 C 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 26403เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื้องตน้2552401 E 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) Self Accessนโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบา2553101 F 3(3-0-6) วา่ที ่รอ้ยตรหีญงิวรรณีศา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26603กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 E 3(3-0-6) อ.อรทยั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายธรรมรตัน ์พุม่พวง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สรญัพทัธ ์เอีย๊วเจรญิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

21

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594724230

นายธรรมรตัน์ พุม่พวง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594724231

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายนพดล กลุวฒัน์

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-24/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 1463ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 H 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26504การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ไทย2552101 C 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 2372การจดัการภาวะวกิฤตและการบรหิารควา2552204 C 3(3-0-6) อ.กลุสกาวว ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1443การบรหิารราชการแผ่นดนิ2552301 C 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 26403เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื้องตน้2552401 E 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) Self Accessนโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบา2553101 F 3(3-0-6) วา่ที ่รอ้ยตรหีญงิวรรณีศา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26603กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 E 3(3-0-6) อ.อรทยั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายนพดล กลุวฒัน ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สรญัพทัธ ์เอีย๊วเจรญิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

21

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594724231

นายนพดล กลุวฒัน์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594724232

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายนิวฒัน ์ฉิมทอง

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-24/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 1463ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 H 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26504การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ไทย2552101 C 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 2372การจดัการภาวะวกิฤตและการบรหิารควา2552204 C 3(3-0-6) อ.กลุสกาวว ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1443การบรหิารราชการแผ่นดนิ2552301 C 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 26403เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื้องตน้2552401 E 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) Self Accessนโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบา2553101 F 3(3-0-6) วา่ที ่รอ้ยตรหีญงิวรรณีศา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26603กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 E 3(3-0-6) อ.อรทยั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายนิวฒัน ์ฉิมทอง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สรญัพทัธ ์เอีย๊วเจรญิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

21

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594724232

นายนิวฒัน์ ฉิมทอง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594724233

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายพงษศ์ธร สวุรรณกูฏ

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-24/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 1463ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 H 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26504การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ไทย2552101 C 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 2372การจดัการภาวะวกิฤตและการบรหิารควา2552204 C 3(3-0-6) อ.กลุสกาวว ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1443การบรหิารราชการแผ่นดนิ2552301 C 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 26403เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื้องตน้2552401 E 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) Self Accessนโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบา2553101 F 3(3-0-6) วา่ที ่รอ้ยตรหีญงิวรรณีศา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26603กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 E 3(3-0-6) อ.อรทยั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายพงษศ์ธร สุวรรณกูฏ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สรญัพทัธ ์เอีย๊วเจรญิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

21

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594724233

นายพงษศ์ธร สวุรรณกูฏ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594724234

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายพลช อนิทรเนตร

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-24/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 1463ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 H 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26504การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ไทย2552101 C 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 2372การจดัการภาวะวกิฤตและการบรหิารควา2552204 C 3(3-0-6) อ.กลุสกาวว ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1443การบรหิารราชการแผ่นดนิ2552301 C 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 26403เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื้องตน้2552401 E 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) Self Accessนโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบา2553101 F 3(3-0-6) วา่ที ่รอ้ยตรหีญงิวรรณีศา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26603กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 E 3(3-0-6) อ.อรทยั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายพลช อนิทรเนตร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สรญัพทัธ ์เอีย๊วเจรญิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

21

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594724234

นายพลช อนิทรเนตร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594724235

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายพฒันพงษ ์เกดิอารยี ์

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-24/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 1463ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 H 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26504การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ไทย2552101 C 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 2372การจดัการภาวะวกิฤตและการบรหิารควา2552204 C 3(3-0-6) อ.กลุสกาวว ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1443การบรหิารราชการแผ่นดนิ2552301 C 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 26403เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื้องตน้2552401 E 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) Self Accessนโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบา2553101 F 3(3-0-6) วา่ที ่รอ้ยตรหีญงิวรรณีศา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26603กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 E 3(3-0-6) อ.อรทยั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายพฒันพงษ ์เกดิอารยี ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สรญัพทัธ ์เอีย๊วเจรญิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

21

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594724235

นายพฒันพงษ ์เกดิอารยี ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594724236

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายภาณุพงศ ์เยน็นทัธี

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-24/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 1463ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 H 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26504การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ไทย2552101 C 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 2372การจดัการภาวะวกิฤตและการบรหิารควา2552204 C 3(3-0-6) อ.กลุสกาวว ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1443การบรหิารราชการแผ่นดนิ2552301 C 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 26403เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื้องตน้2552401 E 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) Self Accessนโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบา2553101 F 3(3-0-6) วา่ที ่รอ้ยตรหีญงิวรรณีศา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26603กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 E 3(3-0-6) อ.อรทยั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายภาณุพงศ ์เยน็นทัธ ี)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สรญัพทัธ ์เอีย๊วเจรญิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

21

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594724236

นายภาณุพงศ ์เยน็นทัธี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594724238

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายสารชั คงเมือง

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-24/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 1463ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 H 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26504การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ไทย2552101 C 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 2372การจดัการภาวะวกิฤตและการบรหิารควา2552204 C 3(3-0-6) อ.กลุสกาวว ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1443การบรหิารราชการแผ่นดนิ2552301 C 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 26403เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื้องตน้2552401 E 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) Self Accessนโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบา2553101 F 3(3-0-6) วา่ที ่รอ้ยตรหีญงิวรรณีศา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26603กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 E 3(3-0-6) อ.อรทยั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายสารชั คงเมอืง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สรญัพทัธ ์เอีย๊วเจรญิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

21

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594724238

นายสารชั คงเมือง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594724239

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายสทุธวรี ์เจรจา

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-24/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 1463ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 H 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26504การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ไทย2552101 C 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 2372การจดัการภาวะวกิฤตและการบรหิารควา2552204 C 3(3-0-6) อ.กลุสกาวว ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1443การบรหิารราชการแผ่นดนิ2552301 C 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 26403เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื้องตน้2552401 E 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) Self Accessนโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบา2553101 F 3(3-0-6) วา่ที ่รอ้ยตรหีญงิวรรณีศา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26603กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 E 3(3-0-6) อ.อรทยั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายสุทธวรี ์เจรจา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สรญัพทัธ ์เอีย๊วเจรญิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

21

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594724239

นายสทุธวีร ์เจรจา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594724241

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชลดา ศรสีขุ

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-24/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 1463ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 H 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26504การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ไทย2552101 C 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 2372การจดัการภาวะวกิฤตและการบรหิารควา2552204 C 3(3-0-6) อ.กลุสกาวว ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1443การบรหิารราชการแผ่นดนิ2552301 C 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 26403เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื้องตน้2552401 E 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) Self Accessนโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบา2553101 F 3(3-0-6) วา่ที ่รอ้ยตรหีญงิวรรณีศา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26603กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 E 3(3-0-6) อ.อรทยั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวชลดา ศรสุีข )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สรญัพทัธ ์เอีย๊วเจรญิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

21

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594724241

นางสาวชลดา ศรสีขุ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594724242

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายฉตัรชยั ลาํทะเเย

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-24/2

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (08.30-11.30) 1463ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 H 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 26504การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ไทย2552101 C 3(3-0-6) ผศ.ณชัชานุช 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (12.30-15.30) 2372การจดัการภาวะวกิฤตและการบรหิารควา2552204 C 3(3-0-6) อ.กลุสกาวว ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 1443การบรหิารราชการแผ่นดนิ2552301 C 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 26403เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื้องตน้2552401 E 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (12.30-15.30) Self Accessนโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบา2553101 F 3(3-0-6) วา่ที ่รอ้ยตรหีญงิวรรณีศา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26603กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 E 3(3-0-6) อ.อรทยั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายฉตัรชยั ลาํทะเเย )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.สรญัพทัธ ์เอีย๊วเจรญิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

21

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594724242

นายฉตัรชยั ลาํทะเเย

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594724302

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเกวล ีพนัธน์าค

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-24/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (12.30-15.30) SU-403ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 I 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26601การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ไทย2552101 D 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 2367การจดัการภาวะวกิฤตและการบรหิารควา2552204 D 3(3-0-6) อ.กลุสกาวว ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 26404การบรหิารราชการแผ่นดนิ2552301 D 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 119เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื้องตน้2552401 F 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 2362นโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบา2553101 G 3(3-0-6) วา่ที ่รอ้ยตรหีญงิวรรณีศา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1443กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 F 3(3-0-6) อ.อรทยั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวเกวล ีพนัธน์าค )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั กนัภยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

21

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594724302

นางสาวเกวล ีพนัธน์าค

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594724303

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชนิตา ศาลางาม

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-24/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (12.30-15.30) SU-403ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 I 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26601การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ไทย2552101 D 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 2367การจดัการภาวะวกิฤตและการบรหิารควา2552204 D 3(3-0-6) อ.กลุสกาวว ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 26404การบรหิารราชการแผ่นดนิ2552301 D 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 119เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื้องตน้2552401 F 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 2362นโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบา2553101 G 3(3-0-6) วา่ที ่รอ้ยตรหีญงิวรรณีศา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1443กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 F 3(3-0-6) อ.อรทยั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวชนิตา ศาลางาม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั กนัภยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

21

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594724303

นางสาวชนิตา ศาลางาม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594724304

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชญัญานุช โสดา

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-24/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (12.30-15.30) SU-403ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 I 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26601การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ไทย2552101 D 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 2367การจดัการภาวะวกิฤตและการบรหิารควา2552204 D 3(3-0-6) อ.กลุสกาวว ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 26404การบรหิารราชการแผ่นดนิ2552301 D 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 119เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื้องตน้2552401 F 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 2362นโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบา2553101 G 3(3-0-6) วา่ที ่รอ้ยตรหีญงิวรรณีศา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1443กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 F 3(3-0-6) อ.อรทยั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวชญัญานุช โสดา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั กนัภยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

21

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594724304

นางสาวชญัญานุช โสดา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594724306

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวทศันีย ์เจะ๊มะ

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-24/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (12.30-15.30) SU-403ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 I 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26601การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ไทย2552101 D 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 2367การจดัการภาวะวกิฤตและการบรหิารควา2552204 D 3(3-0-6) อ.กลุสกาวว ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 26404การบรหิารราชการแผ่นดนิ2552301 D 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 119เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื้องตน้2552401 F 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 2362นโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบา2553101 G 3(3-0-6) วา่ที ่รอ้ยตรหีญงิวรรณีศา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1443กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 F 3(3-0-6) อ.อรทยั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวทศันีย ์เจะ๊มะ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั กนัภยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

21

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594724306

นางสาวทศันีย ์เจะ๊มะ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594724307

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนนทยิา พึ่งผล

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-24/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (12.30-15.30) SU-403ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 I 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26601การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ไทย2552101 D 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 2367การจดัการภาวะวกิฤตและการบรหิารควา2552204 D 3(3-0-6) อ.กลุสกาวว ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 26404การบรหิารราชการแผ่นดนิ2552301 D 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 119เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื้องตน้2552401 F 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 2362นโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบา2553101 G 3(3-0-6) วา่ที ่รอ้ยตรหีญงิวรรณีศา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1443กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 F 3(3-0-6) อ.อรทยั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวนนทยิา พึง่ผล )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั กนัภยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

21

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594724307

นางสาวนนทยิา พึ่งผล

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594724308

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปทมุทพิย ์กลดัวงั

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-24/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (12.30-15.30) SU-403ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 I 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26601การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ไทย2552101 D 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 2367การจดัการภาวะวกิฤตและการบรหิารควา2552204 D 3(3-0-6) อ.กลุสกาวว ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 26404การบรหิารราชการแผ่นดนิ2552301 D 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 119เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื้องตน้2552401 F 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 2362นโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบา2553101 G 3(3-0-6) วา่ที ่รอ้ยตรหีญงิวรรณีศา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1443กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 F 3(3-0-6) อ.อรทยั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวปทมุทพิย ์กลดัวงั )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั กนัภยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

21

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594724308

นางสาวปทมุทพิย ์กลดัวงั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594724311

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเพญ็นภา คาํทรพัย ์

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-24/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (12.30-15.30) SU-403ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 I 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26601การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ไทย2552101 D 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 2367การจดัการภาวะวกิฤตและการบรหิารควา2552204 D 3(3-0-6) อ.กลุสกาวว ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 26404การบรหิารราชการแผ่นดนิ2552301 D 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 119เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื้องตน้2552401 F 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 2362นโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบา2553101 G 3(3-0-6) วา่ที ่รอ้ยตรหีญงิวรรณีศา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1443กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 F 3(3-0-6) อ.อรทยั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวเพญ็นภา คาํทรพัย ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั กนัภยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

21

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594724311

นางสาวเพญ็นภา คาํทรพัย์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594724312

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมินตรา ชนะมูล

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-24/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (12.30-15.30) SU-403ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 I 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26601การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ไทย2552101 D 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 2367การจดัการภาวะวกิฤตและการบรหิารควา2552204 D 3(3-0-6) อ.กลุสกาวว ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 26404การบรหิารราชการแผ่นดนิ2552301 D 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 119เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื้องตน้2552401 F 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 2362นโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบา2553101 G 3(3-0-6) วา่ที ่รอ้ยตรหีญงิวรรณีศา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1443กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 F 3(3-0-6) อ.อรทยั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวมนิตรา ชนะมลู )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั กนัภยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

21

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594724312

นางสาวมินตรา ชนะมูล

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594724313

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวลาวณัย ์สม้ภา

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-24/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (12.30-15.30) SU-403ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 I 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26601การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ไทย2552101 D 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 2367การจดัการภาวะวกิฤตและการบรหิารควา2552204 D 3(3-0-6) อ.กลุสกาวว ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 26404การบรหิารราชการแผ่นดนิ2552301 D 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 119เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื้องตน้2552401 F 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 2362นโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบา2553101 G 3(3-0-6) วา่ที ่รอ้ยตรหีญงิวรรณีศา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1443กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 F 3(3-0-6) อ.อรทยั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวลาวณัย ์สม้ภา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั กนัภยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

21

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594724313

นางสาวลาวณัย ์สม้ภา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594724316

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสารณีิ เทพนิมิตร

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-24/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (12.30-15.30) SU-403ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 I 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26601การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ไทย2552101 D 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 2367การจดัการภาวะวกิฤตและการบรหิารควา2552204 D 3(3-0-6) อ.กลุสกาวว ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 26404การบรหิารราชการแผ่นดนิ2552301 D 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 119เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื้องตน้2552401 F 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 2362นโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบา2553101 G 3(3-0-6) วา่ที ่รอ้ยตรหีญงิวรรณีศา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1443กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 F 3(3-0-6) อ.อรทยั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสารณีิ เทพนิมติร )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั กนัภยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

21

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594724316

นางสาวสารณีิ เทพนิมิตร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594724317

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสกุญัญา ซ่ือตรง

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-24/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (12.30-15.30) SU-403ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 I 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26601การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ไทย2552101 D 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 2367การจดัการภาวะวกิฤตและการบรหิารควา2552204 D 3(3-0-6) อ.กลุสกาวว ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 26404การบรหิารราชการแผ่นดนิ2552301 D 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 119เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื้องตน้2552401 F 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 2362นโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบา2553101 G 3(3-0-6) วา่ที ่รอ้ยตรหีญงิวรรณีศา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1443กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 F 3(3-0-6) อ.อรทยั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุกญัญา ซือ่ตรง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั กนัภยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

21

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594724317

นางสาวสกุญัญา ซ่ือตรง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594724318

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสดุารตัน ์วงัเวงจติต์

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-24/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (12.30-15.30) SU-403ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 I 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26601การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ไทย2552101 D 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 2367การจดัการภาวะวกิฤตและการบรหิารควา2552204 D 3(3-0-6) อ.กลุสกาวว ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 26404การบรหิารราชการแผ่นดนิ2552301 D 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 119เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื้องตน้2552401 F 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 2362นโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบา2553101 G 3(3-0-6) วา่ที ่รอ้ยตรหีญงิวรรณีศา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1443กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 F 3(3-0-6) อ.อรทยั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุดารตัน ์วงัเวงจติต ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั กนัภยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

21

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594724318

นางสาวสดุารตัน์ วงัเวงจติต์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594724319

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสพุชิญา ทองมาก

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-24/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (12.30-15.30) SU-403ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 I 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26601การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ไทย2552101 D 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 2367การจดัการภาวะวกิฤตและการบรหิารควา2552204 D 3(3-0-6) อ.กลุสกาวว ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 26404การบรหิารราชการแผ่นดนิ2552301 D 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 119เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื้องตน้2552401 F 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 2362นโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบา2553101 G 3(3-0-6) วา่ที ่รอ้ยตรหีญงิวรรณีศา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1443กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 F 3(3-0-6) อ.อรทยั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุพชิญา ทองมาก )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั กนัภยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

21

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594724319

นางสาวสพุชิญา ทองมาก

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594724320

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสรุสัวดี ชนาชน

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-24/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (12.30-15.30) SU-403ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 I 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26601การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ไทย2552101 D 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 2367การจดัการภาวะวกิฤตและการบรหิารควา2552204 D 3(3-0-6) อ.กลุสกาวว ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 26404การบรหิารราชการแผ่นดนิ2552301 D 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 119เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื้องตน้2552401 F 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 2362นโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบา2553101 G 3(3-0-6) วา่ที ่รอ้ยตรหีญงิวรรณีศา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1443กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 F 3(3-0-6) อ.อรทยั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุรสัวด ีชนาชน )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั กนัภยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

21

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594724320

นางสาวสรุสัวดี ชนาชน

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594724321

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรยา ไชยเดช

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-24/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (12.30-15.30) SU-403ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 I 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26601การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ไทย2552101 D 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 2367การจดัการภาวะวกิฤตและการบรหิารควา2552204 D 3(3-0-6) อ.กลุสกาวว ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 26404การบรหิารราชการแผ่นดนิ2552301 D 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 119เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื้องตน้2552401 F 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 2362นโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบา2553101 G 3(3-0-6) วา่ที ่รอ้ยตรหีญงิวรรณีศา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1443กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 F 3(3-0-6) อ.อรทยั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอรยา ไชยเดช )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั กนัภยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

21

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594724321

นางสาวอรยา ไชยเดช

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594724325

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายชยัณรงค ์บวังาม

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-24/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (12.30-15.30) SU-403ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 I 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26601การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ไทย2552101 D 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 2367การจดัการภาวะวกิฤตและการบรหิารควา2552204 D 3(3-0-6) อ.กลุสกาวว ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 26404การบรหิารราชการแผ่นดนิ2552301 D 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 119เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื้องตน้2552401 F 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 2362นโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบา2553101 G 3(3-0-6) วา่ที ่รอ้ยตรหีญงิวรรณีศา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1443กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 F 3(3-0-6) อ.อรทยั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายชยัณรงค ์บวังาม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั กนัภยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

21

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594724325

นายชยัณรงค ์บวังาม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594724328

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายธนวฒัณ์ เป่ียมสวุรรณ

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-24/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (12.30-15.30) SU-403ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 I 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26601การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ไทย2552101 D 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 2367การจดัการภาวะวกิฤตและการบรหิารควา2552204 D 3(3-0-6) อ.กลุสกาวว ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 26404การบรหิารราชการแผ่นดนิ2552301 D 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 119เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื้องตน้2552401 F 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 2362นโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบา2553101 G 3(3-0-6) วา่ที ่รอ้ยตรหีญงิวรรณีศา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1443กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 F 3(3-0-6) อ.อรทยั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายธนวฒัณ ์เป่ียมสุวรรณ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั กนัภยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

21

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594724328

นายธนวฒัณ์ เป่ียมสวุรรณ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594724331

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายนนัทวฒัน ์คนไว

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-24/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (12.30-15.30) SU-403ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 I 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26601การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ไทย2552101 D 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 2367การจดัการภาวะวกิฤตและการบรหิารควา2552204 D 3(3-0-6) อ.กลุสกาวว ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 26404การบรหิารราชการแผ่นดนิ2552301 D 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 119เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื้องตน้2552401 F 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 2362นโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบา2553101 G 3(3-0-6) วา่ที ่รอ้ยตรหีญงิวรรณีศา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1443กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 F 3(3-0-6) อ.อรทยั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายนนัทวฒัน ์คนไว )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั กนัภยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

21

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594724331

นายนนัทวฒัน์ คนไว

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594724333

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายพลวฒัน ์เปรมปรี

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-24/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (12.30-15.30) SU-403ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 I 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26601การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ไทย2552101 D 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 2367การจดัการภาวะวกิฤตและการบรหิารควา2552204 D 3(3-0-6) อ.กลุสกาวว ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 26404การบรหิารราชการแผ่นดนิ2552301 D 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 119เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื้องตน้2552401 F 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 2362นโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบา2553101 G 3(3-0-6) วา่ที ่รอ้ยตรหีญงิวรรณีศา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1443กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 F 3(3-0-6) อ.อรทยั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายพลวฒัน ์เปรมปร ี)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั กนัภยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

21

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594724333

นายพลวฒัน์ เปรมปรี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594724336

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายวานิช เกตงุาม

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-24/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (12.30-15.30) SU-403ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 I 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26601การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ไทย2552101 D 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 2367การจดัการภาวะวกิฤตและการบรหิารควา2552204 D 3(3-0-6) อ.กลุสกาวว ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 26404การบรหิารราชการแผ่นดนิ2552301 D 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 119เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื้องตน้2552401 F 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 2362นโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบา2553101 G 3(3-0-6) วา่ที ่รอ้ยตรหีญงิวรรณีศา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1443กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 F 3(3-0-6) อ.อรทยั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายวานิช เกตงุาม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั กนัภยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

21

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594724336

นายวานิช เกตงุาม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594724338

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายหน่ึงบรุุษ กลิ่นจนัทร ์

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-24/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (12.30-15.30) SU-403ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 I 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26601การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ไทย2552101 D 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 2367การจดัการภาวะวกิฤตและการบรหิารควา2552204 D 3(3-0-6) อ.กลุสกาวว ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 26404การบรหิารราชการแผ่นดนิ2552301 D 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 119เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื้องตน้2552401 F 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 2362นโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบา2553101 G 3(3-0-6) วา่ที ่รอ้ยตรหีญงิวรรณีศา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1443กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 F 3(3-0-6) อ.อรทยั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายหน่ึงบรุุษ กลิน่จนัทร ์)

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั กนัภยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

21

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594724338

นายหน่ึงบรุุษ กลิ่นจนัทร ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594724339

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพรรณรายณ์ ลนิลา

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-24/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (12.30-15.30) SU-403ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 I 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26601การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ไทย2552101 D 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 2367การจดัการภาวะวกิฤตและการบรหิารควา2552204 D 3(3-0-6) อ.กลุสกาวว ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 26404การบรหิารราชการแผ่นดนิ2552301 D 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 119เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื้องตน้2552401 F 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 2362นโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบา2553101 G 3(3-0-6) วา่ที ่รอ้ยตรหีญงิวรรณีศา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1443กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 F 3(3-0-6) อ.อรทยั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวพรรณรายณ ์ลนิลา )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั กนัภยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

21

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594724339

นางสาวพรรณรายณ์ ลนิลา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594724340

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายกษนตัยิ ์เสอืสะอาด

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-24/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (12.30-15.30) SU-403ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 I 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26601การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ไทย2552101 D 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 2367การจดัการภาวะวกิฤตและการบรหิารควา2552204 D 3(3-0-6) อ.กลุสกาวว ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 26404การบรหิารราชการแผ่นดนิ2552301 D 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 119เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื้องตน้2552401 F 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 2362นโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบา2553101 G 3(3-0-6) วา่ที ่รอ้ยตรหีญงิวรรณีศา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1443กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 F 3(3-0-6) อ.อรทยั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายกษนตัยิ ์เสอืสะอาด )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั กนัภยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

21

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594724340

นายกษนตัยิ ์เสอืสะอาด

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594724342

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวผกากรอง แตส้วุรรณ

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-24/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (12.30-15.30) SU-403ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 I 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26601การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ไทย2552101 D 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 2367การจดัการภาวะวกิฤตและการบรหิารควา2552204 D 3(3-0-6) อ.กลุสกาวว ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 26404การบรหิารราชการแผ่นดนิ2552301 D 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 119เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื้องตน้2552401 F 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 2362นโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบา2553101 G 3(3-0-6) วา่ที ่รอ้ยตรหีญงิวรรณีศา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1443กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 F 3(3-0-6) อ.อรทยั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวผกากรอง แตสุ้วรรณ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั กนัภยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

21

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594724342

นางสาวผกากรอง แตส้วุรรณ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594724343

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายสรุยิา พลบังาม

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-24/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (12.30-15.30) SU-403ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 I 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26601การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ไทย2552101 D 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 2367การจดัการภาวะวกิฤตและการบรหิารควา2552204 D 3(3-0-6) อ.กลุสกาวว ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 26404การบรหิารราชการแผ่นดนิ2552301 D 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 119เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื้องตน้2552401 F 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 2362นโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบา2553101 G 3(3-0-6) วา่ที ่รอ้ยตรหีญงิวรรณีศา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1443กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 F 3(3-0-6) อ.อรทยั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายสุรยิา พลบังาม )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั กนัภยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

21

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594724343

นายสรุยิา พลบังาม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594724344

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายพทิกัษ ์ตัง้ใจ

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-24/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (12.30-15.30) SU-403ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 I 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26601การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ไทย2552101 D 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 2367การจดัการภาวะวกิฤตและการบรหิารควา2552204 D 3(3-0-6) อ.กลุสกาวว ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 26404การบรหิารราชการแผ่นดนิ2552301 D 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 119เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื้องตน้2552401 F 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 2362นโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบา2553101 G 3(3-0-6) วา่ที ่รอ้ยตรหีญงิวรรณีศา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1443กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 F 3(3-0-6) อ.อรทยั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายพทิกัษ ์ตัง้ใจ )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั กนัภยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

21

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594724344

นายพทิกัษ ์ตัง้ใจ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594724345

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายอกุฤษฎ ์เจรญิช่าง

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-24/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (12.30-15.30) SU-403ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 I 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26601การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ไทย2552101 D 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 2367การจดัการภาวะวกิฤตและการบรหิารควา2552204 D 3(3-0-6) อ.กลุสกาวว ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 26404การบรหิารราชการแผ่นดนิ2552301 D 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 119เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื้องตน้2552401 F 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 2362นโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบา2553101 G 3(3-0-6) วา่ที ่รอ้ยตรหีญงิวรรณีศา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1443กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 F 3(3-0-6) อ.อรทยั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายอกุฤษฎ ์เจรญิช่าง )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั กนัภยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

21

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594724345

นายอกุฤษฎ ์เจรญิช่าง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594724346

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายธนศกัด์ิ พรมอบุล

โปรแกรมวิชา รฐัประศาสนศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5947-24/3

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (12.30-15.30) SU-403ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 I 3(3-0-6) อ.ทพิยธ์ดิา 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 26601การเมอืงและการปกครองทอ้งถิน่ไทย2552101 D 3(3-0-6) อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-11.30) 2367การจดัการภาวะวกิฤตและการบรหิารควา2552204 D 3(3-0-6) อ.กลุสกาวว ์ 2 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 26404การบรหิารราชการแผ่นดนิ2552301 D 3(3-0-6) อ.สรญัพทัธ์ 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 119เศรษฐศาสตรก์ารเมอืงเบื้องตน้2552401 F 3(3-0-6) อ.เกสรสริิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 2362นโยบายสาธารณะและการวเิคราะหน์โยบา2553101 G 3(3-0-6) วา่ที ่รอ้ยตรหีญงิวรรณีศา 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1443กฎหมายอาญา 1  : ภาคท ัว่ไป2562502 F 3(3-0-6) อ.อรทยั 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 10,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 10,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายธนศกัดิ์ พรมอบุล )

 10,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จ.ส.ต.ดร.รฐั กนัภยั )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 0

21

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

10,000

2/2560

594724346

นายธนศกัด์ิ พรมอบุล

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594814002

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐสณีิ แซ่รี

โปรแกรมวิชา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5948-14/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 J 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1875การประชาสมัพนัธอ์งคก์ารรฐั3032101 A 3(3-0-6) ผศ.จารุวรรณ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1872การโฆษณา3032102 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.อรุณรตัน์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-12.30) 1872การสรา้งฉากและการจดัแสง3052301 A 3(2-2-5) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) 1875เทคโนโลยเีพือ่งานสือ่สารการแสดง3052601 A 3(2-2-5) นายวศิน 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-15.30) 314, จ. (15.30-17.30) 3101การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 D 3(2-2-5) ผศ.จารุต 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวณฐัสณีิ แซ่ร ี)

 13,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ชนกนาถ สามนคร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 9

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

594814002

นางสาวณัฐสณีิ แซ่รี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสามพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594814003

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนภสัวรรณ สระพงัทอง

โปรแกรมวิชา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5948-14/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 J 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1875การประชาสมัพนัธอ์งคก์ารรฐั3032101 A 3(3-0-6) ผศ.จารุวรรณ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1872การโฆษณา3032102 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.อรุณรตัน์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-12.30) 1872การสรา้งฉากและการจดัแสง3052301 A 3(2-2-5) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) 1875เทคโนโลยเีพือ่งานสือ่สารการแสดง3052601 A 3(2-2-5) นายวศิน 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-15.30) 314, จ. (15.30-17.30) 3101การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 D 3(2-2-5) ผศ.จารุต 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวนภสัวรรณ สระพงัทอง )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ชนกนาถ สามนคร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 9

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

594814003

นางสาวนภสัวรรณ สระพงัทอง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสามพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594814004

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเบญจมาส แสงจนิดา

โปรแกรมวิชา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5948-14/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 J 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1875การประชาสมัพนัธอ์งคก์ารรฐั3032101 A 3(3-0-6) ผศ.จารุวรรณ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1872การโฆษณา3032102 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.อรุณรตัน์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-12.30) 1872การสรา้งฉากและการจดัแสง3052301 A 3(2-2-5) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) 1875เทคโนโลยเีพือ่งานสือ่สารการแสดง3052601 A 3(2-2-5) นายวศิน 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 435โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 C 3(3-0-6) อ.สุรรีตัน์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 314, จ. (15.30-17.30) 3101การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 D 3(2-2-5) ผศ.จารุต 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวเบญจมาส แสงจนิดา )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ชนกนาถ สามนคร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

12

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

594814004

นางสาวเบญจมาส แสงจนิดา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสามพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594814005

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพชิญาภา มีสงค์

โปรแกรมวิชา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5948-14/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 J 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1875การประชาสมัพนัธอ์งคก์ารรฐั3032101 A 3(3-0-6) ผศ.จารุวรรณ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1872การโฆษณา3032102 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.อรุณรตัน์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-12.30) 1872การสรา้งฉากและการจดัแสง3052301 A 3(2-2-5) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) 1875เทคโนโลยเีพือ่งานสือ่สารการแสดง3052601 A 3(2-2-5) นายวศิน 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-15.30) 314, จ. (15.30-17.30) 3101การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 D 3(2-2-5) ผศ.จารุต 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวพชิญาภา มสีงค ์)

 13,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ชนกนาถ สามนคร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 9

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

594814005

นางสาวพชิญาภา มีสงค์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสามพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594814007

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรนิภา ไหมคง

โปรแกรมวิชา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5948-14/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 J 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1875การประชาสมัพนัธอ์งคก์ารรฐั3032101 A 3(3-0-6) ผศ.จารุวรรณ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1872การโฆษณา3032102 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.อรุณรตัน์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-12.30) 1872การสรา้งฉากและการจดัแสง3052301 A 3(2-2-5) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) 1875เทคโนโลยเีพือ่งานสือ่สารการแสดง3052601 A 3(2-2-5) นายวศิน 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-15.30) 314, จ. (15.30-17.30) 3101การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 D 3(2-2-5) ผศ.จารุต 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวศิรนิภา ไหมคง )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ชนกนาถ สามนคร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 9

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

594814007

นางสาวศิรนิภา ไหมคง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสามพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594814008

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสรลัรตัน ์ทองสวสัด์ิ

โปรแกรมวิชา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5948-14/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 J 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1875การประชาสมัพนัธอ์งคก์ารรฐั3032101 A 3(3-0-6) ผศ.จารุวรรณ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1872การโฆษณา3032102 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.อรุณรตัน์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-12.30) 1872การสรา้งฉากและการจดัแสง3052301 A 3(2-2-5) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) 1875เทคโนโลยเีพือ่งานสือ่สารการแสดง3052601 A 3(2-2-5) นายวศิน 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-15.30) 314, จ. (15.30-17.30) 3101การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 D 3(2-2-5) ผศ.จารุต 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสรลัรตัน ์ทองสวสัดิ์ )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ชนกนาถ สามนคร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 9

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

594814008

นางสาวสรลัรตัน์ ทองสวสัด์ิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสามพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594814009

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสปุวณ์ี มหากาฬ

โปรแกรมวิชา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5948-14/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 J 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1875การประชาสมัพนัธอ์งคก์ารรฐั3032101 A 3(3-0-6) ผศ.จารุวรรณ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1872การโฆษณา3032102 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.อรุณรตัน์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-12.30) 1872การสรา้งฉากและการจดัแสง3052301 A 3(2-2-5) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) 1875เทคโนโลยเีพือ่งานสือ่สารการแสดง3052601 A 3(2-2-5) นายวศิน 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-15.30) 314, จ. (15.30-17.30) 3101การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 D 3(2-2-5) ผศ.จารุต 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุปวณี ์มหากาฬ )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ชนกนาถ สามนคร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 9

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

594814009

นางสาวสปุวีณ์ มหากาฬ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสามพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594814012

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอภษิฎา แกว้โกศล

โปรแกรมวิชา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5948-14/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 J 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1875การประชาสมัพนัธอ์งคก์ารรฐั3032101 A 3(3-0-6) ผศ.จารุวรรณ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1872การโฆษณา3032102 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.อรุณรตัน์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-12.30) 1872การสรา้งฉากและการจดัแสง3052301 A 3(2-2-5) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) 1875เทคโนโลยเีพือ่งานสือ่สารการแสดง3052601 A 3(2-2-5) นายวศิน 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-15.30) 314, จ. (15.30-17.30) 3101การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 D 3(2-2-5) ผศ.จารุต 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอภษิฎา แกว้โกศล )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ชนกนาถ สามนคร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 9

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

594814012

นางสาวอภษิฎา แกว้โกศล

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสามพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594814013

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายจริะพงศ ์หลิ้มชู

โปรแกรมวิชา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5948-14/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 J 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1875การประชาสมัพนัธอ์งคก์ารรฐั3032101 A 3(3-0-6) ผศ.จารุวรรณ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1872การโฆษณา3032102 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.อรุณรตัน์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-12.30) 1872การสรา้งฉากและการจดัแสง3052301 A 3(2-2-5) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) 1875เทคโนโลยเีพือ่งานสือ่สารการแสดง3052601 A 3(2-2-5) นายวศิน 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-15.30) 314, จ. (15.30-17.30) 3101การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 D 3(2-2-5) ผศ.จารุต 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายจริะพงศ ์หลิ้มชู )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ชนกนาถ สามนคร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 9

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

594814013

นายจริะพงศ ์หลิ้มชู

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสามพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594814015

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายธนกฤต อยู่สขุ

โปรแกรมวิชา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5948-14/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 J 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1875การประชาสมัพนัธอ์งคก์ารรฐั3032101 A 3(3-0-6) ผศ.จารุวรรณ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1872การโฆษณา3032102 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.อรุณรตัน์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-12.30) 1872การสรา้งฉากและการจดัแสง3052301 A 3(2-2-5) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) 1875เทคโนโลยเีพือ่งานสือ่สารการแสดง3052601 A 3(2-2-5) นายวศิน 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 435โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 C 3(3-0-6) อ.สุรรีตัน์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 314, จ. (15.30-17.30) 3101การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 D 3(2-2-5) ผศ.จารุต 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายธนกฤต อยู่สุข )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ชนกนาถ สามนคร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

12

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

594814015

นายธนกฤต อยู่สขุ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสามพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594814016

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายธนพล ศรจีนัทร ์

โปรแกรมวิชา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5948-14/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 J 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1875การประชาสมัพนัธอ์งคก์ารรฐั3032101 A 3(3-0-6) ผศ.จารุวรรณ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1872การโฆษณา3032102 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.อรุณรตัน์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-12.30) 1872การสรา้งฉากและการจดัแสง3052301 A 3(2-2-5) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) 1875เทคโนโลยเีพือ่งานสือ่สารการแสดง3052601 A 3(2-2-5) นายวศิน 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-15.30) 314, จ. (15.30-17.30) 3101การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 D 3(2-2-5) ผศ.จารุต 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายธนพล ศรจีนัทร ์)

 13,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ชนกนาถ สามนคร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 9

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

594814016

นายธนพล ศรจีนัทร ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสามพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594814020

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายภณัฐษดา รตันกจิศร

โปรแกรมวิชา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5948-14/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 J 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1875การประชาสมัพนัธอ์งคก์ารรฐั3032101 A 3(3-0-6) ผศ.จารุวรรณ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1872การโฆษณา3032102 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.อรุณรตัน์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-12.30) 1872การสรา้งฉากและการจดัแสง3052301 A 3(2-2-5) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) 1875เทคโนโลยเีพือ่งานสือ่สารการแสดง3052601 A 3(2-2-5) นายวศิน 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (13.30-15.30) 314, จ. (15.30-17.30) 3101การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 D 3(2-2-5) ผศ.จารุต 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายภณฐัษดา รตันกจิศร )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ชนกนาถ สามนคร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 9

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

594814020

นายภณัฐษดา รตันกจิศร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสามพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594814023

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายพสิษิฐ ์ทรพัยศ์ทุทา

โปรแกรมวิชา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5948-14/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 J 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1875การประชาสมัพนัธอ์งคก์ารรฐั3032101 A 3(3-0-6) ผศ.จารุวรรณ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1872การโฆษณา3032102 A 3(3-0-6) ผศ. ดร.อรุณรตัน์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-12.30) 1872การสรา้งฉากและการจดัแสง3052301 A 3(2-2-5) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) 1875เทคโนโลยเีพือ่งานสือ่สารการแสดง3052601 A 3(2-2-5) นายวศิน 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-11.30) 435โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 C 3(3-0-6) อ.สุรรีตัน์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 314, จ. (15.30-17.30) 3101การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 D 3(2-2-5) ผศ.จารุต 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายพสิษิฐ ์ทรพัยศุ์ททา )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ชนกนาถ สามนคร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

12

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

594814023

นายพสิษิฐ ์ทรพัยศ์ทุทา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสามพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594815001

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเกวรนิทร ์คลา้ยสบุรรณ

โปรแกรมวิชา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5948-15/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 K 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1875การประชาสมัพนัธอ์งคก์ารรฐั3032101 B 3(3-0-6) ผศ.จารุวรรณ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-16.30) 1872การโฆษณา3032102 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.อรุณรตัน์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) 1875การเป็นผูป้ระกาศและดาํเนินรายการ3042204 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัทราวรดา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 1875การออกแบบฉากและแสงในรายการวทิยุโ3042301 A 3(2-2-5) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 314, จ. (15.30-17.30) 3101การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 E 3(2-2-5) ผศ.จารุต 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวเกวรนิทร ์คลา้ยสุบรรณ )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กฤษฎา สุรยิวงค ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 9

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

594815001

นางสาวเกวรนิทร ์คลา้ยสบุรรณ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสามพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594815002

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจารุวรรณ รูปสงา่

โปรแกรมวิชา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5948-15/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 K 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1875การประชาสมัพนัธอ์งคก์ารรฐั3032101 B 3(3-0-6) ผศ.จารุวรรณ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-16.30) 1872การโฆษณา3032102 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.อรุณรตัน์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) 1875การเป็นผูป้ระกาศและดาํเนินรายการ3042204 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัทราวรดา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 1875การออกแบบฉากและแสงในรายการวทิยุโ3042301 A 3(2-2-5) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) คหกรรม-1อาหารนานาชาตเิบื้องตน้4090101 E 3(2-2-5) อ.ธนิดา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 314, จ. (15.30-17.30) 3101การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 E 3(2-2-5) ผศ.จารุต 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวจารุวรรณ รูปสงา่ )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กฤษฎา สุรยิวงค ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

594815002

นางสาวจารุวรรณ รูปสงา่

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสามพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594815006

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเบญญาพร คงศรี

โปรแกรมวิชา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5948-15/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 K 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1875การประชาสมัพนัธอ์งคก์ารรฐั3032101 B 3(3-0-6) ผศ.จารุวรรณ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-16.30) 1872การโฆษณา3032102 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.อรุณรตัน์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) 1875การเป็นผูป้ระกาศและดาํเนินรายการ3042204 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัทราวรดา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 1875การออกแบบฉากและแสงในรายการวทิยุโ3042301 A 3(2-2-5) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 314, จ. (15.30-17.30) 3101การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 E 3(2-2-5) ผศ.จารุต 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวเบญญาพร คงศร ี)

 13,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กฤษฎา สุรยิวงค ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 9

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

594815006

นางสาวเบญญาพร คงศรี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสามพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594815007

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวภณัฑริา ปาสาจะ

โปรแกรมวิชา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5948-15/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 K 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1875การประชาสมัพนัธอ์งคก์ารรฐั3032101 B 3(3-0-6) ผศ.จารุวรรณ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-16.30) 1872การโฆษณา3032102 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.อรุณรตัน์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) 1875การเป็นผูป้ระกาศและดาํเนินรายการ3042204 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัทราวรดา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 1875การออกแบบฉากและแสงในรายการวทิยุโ3042301 A 3(2-2-5) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 314, จ. (15.30-17.30) 3101การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 E 3(2-2-5) ผศ.จารุต 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวภณัฑริา ปาสาจะ )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กฤษฎา สุรยิวงค ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 9

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

594815007

นางสาวภณัฑริา ปาสาจะ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสามพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594815008

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมกุดา พยมธน

โปรแกรมวิชา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5948-15/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 K 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1875การประชาสมัพนัธอ์งคก์ารรฐั3032101 B 3(3-0-6) ผศ.จารุวรรณ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-16.30) 1872การโฆษณา3032102 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.อรุณรตัน์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) 1875การเป็นผูป้ระกาศและดาํเนินรายการ3042204 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัทราวรดา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 1875การออกแบบฉากและแสงในรายการวทิยุโ3042301 A 3(2-2-5) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) คหกรรม-1อาหารนานาชาตเิบื้องตน้4090101 E 3(2-2-5) อ.ธนิดา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 314, จ. (15.30-17.30) 3101การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 E 3(2-2-5) ผศ.จารุต 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวมกุดา พยมธน )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กฤษฎา สุรยิวงค ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

594815008

นางสาวมกุดา พยมธน

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสามพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594815009

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววชิราพรรณ ศรทีศัน์

โปรแกรมวิชา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5948-15/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 K 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1875การประชาสมัพนัธอ์งคก์ารรฐั3032101 B 3(3-0-6) ผศ.จารุวรรณ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-16.30) 1872การโฆษณา3032102 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.อรุณรตัน์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) 1875การเป็นผูป้ระกาศและดาํเนินรายการ3042204 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัทราวรดา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 1875การออกแบบฉากและแสงในรายการวทิยุโ3042301 A 3(2-2-5) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 314, จ. (15.30-17.30) 3101การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 E 3(2-2-5) ผศ.จารุต 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาววชริาพรรณ ศรทีศัน ์)

 13,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กฤษฎา สุรยิวงค ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 9

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

594815009

นางสาววชิราพรรณ ศรทีศัน์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสามพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594815010

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววนิดา อว่มเครอื

โปรแกรมวิชา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5948-15/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 K 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1875การประชาสมัพนัธอ์งคก์ารรฐั3032101 B 3(3-0-6) ผศ.จารุวรรณ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-16.30) 1872การโฆษณา3032102 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.อรุณรตัน์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) 1875การเป็นผูป้ระกาศและดาํเนินรายการ3042204 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัทราวรดา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 1875การออกแบบฉากและแสงในรายการวทิยุโ3042301 A 3(2-2-5) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 314, จ. (15.30-17.30) 3101การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 E 3(2-2-5) ผศ.จารุต 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาววนิดา อ่วมเครอื )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กฤษฎา สุรยิวงค ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 9

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

594815010

นางสาววนิดา อว่มเครอื

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสามพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594815011

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศภุกร สทิธิฤทธิ์

โปรแกรมวิชา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5948-15/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 K 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1875การประชาสมัพนัธอ์งคก์ารรฐั3032101 B 3(3-0-6) ผศ.จารุวรรณ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-16.30) 1872การโฆษณา3032102 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.อรุณรตัน์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) 1875การเป็นผูป้ระกาศและดาํเนินรายการ3042204 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัทราวรดา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 1875การออกแบบฉากและแสงในรายการวทิยุโ3042301 A 3(2-2-5) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 314, จ. (15.30-17.30) 3101การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 E 3(2-2-5) ผศ.จารุต 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวศุภกร สทิธฤิทธิ์ )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กฤษฎา สุรยิวงค ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 9

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

594815011

นางสาวศภุกร สทิธิฤทธิ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสามพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594815012

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสรินิยา หลกัรอด

โปรแกรมวิชา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5948-15/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 K 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1875การประชาสมัพนัธอ์งคก์ารรฐั3032101 B 3(3-0-6) ผศ.จารุวรรณ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-16.30) 1872การโฆษณา3032102 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.อรุณรตัน์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) 1875การเป็นผูป้ระกาศและดาํเนินรายการ3042204 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัทราวรดา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 1875การออกแบบฉากและแสงในรายการวทิยุโ3042301 A 3(2-2-5) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) คหกรรม-1อาหารนานาชาตเิบื้องตน้4090101 E 3(2-2-5) อ.ธนิดา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 314, จ. (15.30-17.30) 3101การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 E 3(2-2-5) ผศ.จารุต 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสรินิยา หลกัรอด )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กฤษฎา สุรยิวงค ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

594815012

นางสาวสรินิยา หลกัรอด

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสามพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594815013

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายจกัรธร ชมภนิูช

โปรแกรมวิชา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5948-15/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 K 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1875การประชาสมัพนัธอ์งคก์ารรฐั3032101 B 3(3-0-6) ผศ.จารุวรรณ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-16.30) 1872การโฆษณา3032102 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.อรุณรตัน์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) 1875การเป็นผูป้ระกาศและดาํเนินรายการ3042204 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัทราวรดา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 1875การออกแบบฉากและแสงในรายการวทิยุโ3042301 A 3(2-2-5) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 314, จ. (15.30-17.30) 3101การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 E 3(2-2-5) ผศ.จารุต 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายจกัรธร ชมภนิูช )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กฤษฎา สุรยิวงค ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 9

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

594815013

นายจกัรธร ชมภนิูช

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสามพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594815014

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายจริวฒัน ์ภูม่าเลศิ

โปรแกรมวิชา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5948-15/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 K 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1875การประชาสมัพนัธอ์งคก์ารรฐั3032101 B 3(3-0-6) ผศ.จารุวรรณ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-16.30) 1872การโฆษณา3032102 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.อรุณรตัน์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) 1875การเป็นผูป้ระกาศและดาํเนินรายการ3042204 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัทราวรดา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 1875การออกแบบฉากและแสงในรายการวทิยุโ3042301 A 3(2-2-5) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) คหกรรม-1อาหารนานาชาตเิบื้องตน้4090101 E 3(2-2-5) อ.ธนิดา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 314, จ. (15.30-17.30) 3101การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 E 3(2-2-5) ผศ.จารุต 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายจริวฒัน ์ภู่มาเลศิ )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กฤษฎา สุรยิวงค ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

594815014

นายจริวฒัน์ ภูม่าเลศิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสามพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594815015

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายจุลพงษ ์แอวงศ์

โปรแกรมวิชา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5948-15/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 K 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1875การประชาสมัพนัธอ์งคก์ารรฐั3032101 B 3(3-0-6) ผศ.จารุวรรณ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-16.30) 1872การโฆษณา3032102 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.อรุณรตัน์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) 1875การเป็นผูป้ระกาศและดาํเนินรายการ3042204 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัทราวรดา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 1875การออกแบบฉากและแสงในรายการวทิยุโ3042301 A 3(2-2-5) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 314, จ. (15.30-17.30) 3101การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 E 3(2-2-5) ผศ.จารุต 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายจลุพงษ ์แอวงศ ์)

 13,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กฤษฎา สุรยิวงค ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 9

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

594815015

นายจุลพงษ ์แอวงศ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสามพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594815016

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายเจษฏา มัง่ประเสรฐิ

โปรแกรมวิชา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5948-15/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 K 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1875การประชาสมัพนัธอ์งคก์ารรฐั3032101 B 3(3-0-6) ผศ.จารุวรรณ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-16.30) 1872การโฆษณา3032102 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.อรุณรตัน์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) 1875การเป็นผูป้ระกาศและดาํเนินรายการ3042204 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัทราวรดา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 1875การออกแบบฉากและแสงในรายการวทิยุโ3042301 A 3(2-2-5) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 314, จ. (15.30-17.30) 3101การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 E 3(2-2-5) ผศ.จารุต 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายเจษฏา ม ัง่ประเสรฐิ )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กฤษฎา สุรยิวงค ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 9

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

594815016

นายเจษฏา มัง่ประเสรฐิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสามพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594815017

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายเฉลมิฉตัร ขอสกลุ

โปรแกรมวิชา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5948-15/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 K 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1875การประชาสมัพนัธอ์งคก์ารรฐั3032101 B 3(3-0-6) ผศ.จารุวรรณ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-16.30) 1872การโฆษณา3032102 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.อรุณรตัน์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) 1875การเป็นผูป้ระกาศและดาํเนินรายการ3042204 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัทราวรดา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 1875การออกแบบฉากและแสงในรายการวทิยุโ3042301 A 3(2-2-5) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 314, จ. (15.30-17.30) 3101การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 E 3(2-2-5) ผศ.จารุต 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายเฉลมิฉตัร ขอสกลุ )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กฤษฎา สุรยิวงค ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 9

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

594815017

นายเฉลมิฉตัร ขอสกลุ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสามพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594815021

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายปวรศิ หนูพราย

โปรแกรมวิชา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5948-15/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 K 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1875การประชาสมัพนัธอ์งคก์ารรฐั3032101 B 3(3-0-6) ผศ.จารุวรรณ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-16.30) 1872การโฆษณา3032102 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.อรุณรตัน์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) 1875การเป็นผูป้ระกาศและดาํเนินรายการ3042204 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัทราวรดา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 1875การออกแบบฉากและแสงในรายการวทิยุโ3042301 A 3(2-2-5) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 314, จ. (15.30-17.30) 3101การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 E 3(2-2-5) ผศ.จารุต 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายปวรศิ หนูพราย )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กฤษฎา สุรยิวงค ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 9

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

594815021

นายปวรศิ หนูพราย

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสามพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594815025

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายภานุวฒัน ์ขวญัเพช็ร ์

โปรแกรมวิชา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5948-15/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 K 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1875การประชาสมัพนัธอ์งคก์ารรฐั3032101 B 3(3-0-6) ผศ.จารุวรรณ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-16.30) 1872การโฆษณา3032102 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.อรุณรตัน์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) 1875การเป็นผูป้ระกาศและดาํเนินรายการ3042204 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัทราวรดา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 1875การออกแบบฉากและแสงในรายการวทิยุโ3042301 A 3(2-2-5) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 314, จ. (15.30-17.30) 3101การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 E 3(2-2-5) ผศ.จารุต 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายภานุวฒัน ์ขวญัเพช็ร ์)

 13,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กฤษฎา สุรยิวงค ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 9

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

594815025

นายภานุวฒัน์ ขวญัเพช็ร ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสามพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594815029

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายศภุสทิธิ์ ไพลนิ

โปรแกรมวิชา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5948-15/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 K 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1875การประชาสมัพนัธอ์งคก์ารรฐั3032101 B 3(3-0-6) ผศ.จารุวรรณ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-16.30) 1872การโฆษณา3032102 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.อรุณรตัน์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) 1875การเป็นผูป้ระกาศและดาํเนินรายการ3042204 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัทราวรดา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 1875การออกแบบฉากและแสงในรายการวทิยุโ3042301 A 3(2-2-5) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 314, จ. (15.30-17.30) 3101การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 E 3(2-2-5) ผศ.จารุต 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายศุภสทิธิ์ ไพลนิ )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กฤษฎา สุรยิวงค ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 9

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

594815029

นายศภุสทิธิ์ ไพลนิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสามพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594815032

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายสรุตัพิงศ ์กจิรกัษา

โปรแกรมวิชา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5948-15/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 125จรยิธรรมและทกัษะชวีติ1510101 E 3(3-0-6) อ.ประสทิธิ์ 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 K 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1875การประชาสมัพนัธอ์งคก์ารรฐั3032101 B 3(3-0-6) ผศ.จารุวรรณ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-16.30) 1872การโฆษณา3032102 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.อรุณรตัน์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) 1875การเป็นผูป้ระกาศและดาํเนินรายการ3042204 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัทราวรดา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 1875การออกแบบฉากและแสงในรายการวทิยุโ3042301 A 3(2-2-5) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 314, จ. (15.30-17.30) 3101การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 E 3(2-2-5) ผศ.จารุต 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายสุรตัพิงศ ์กจิรกัษา )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กฤษฎา สุรยิวงค ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

12

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

594815032

นายสรุตัพิงศ ์กจิรกัษา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสามพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594815033

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายอภสิทิธิ์ มะโนแกว้

โปรแกรมวิชา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5948-15/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 K 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1875การประชาสมัพนัธอ์งคก์ารรฐั3032101 B 3(3-0-6) ผศ.จารุวรรณ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-16.30) 1872การโฆษณา3032102 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.อรุณรตัน์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) 1875การเป็นผูป้ระกาศและดาํเนินรายการ3042204 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัทราวรดา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 1875การออกแบบฉากและแสงในรายการวทิยุโ3042301 A 3(2-2-5) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 314, จ. (15.30-17.30) 3101การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 E 3(2-2-5) ผศ.จารุต 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายอภสิทิธิ์ มะโนแกว้ )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กฤษฎา สุรยิวงค ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 9

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

594815033

นายอภสิทิธิ์ มะโนแกว้

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสามพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594815034

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายอรรถพล ศรศรี

โปรแกรมวิชา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5948-15/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 K 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1875การประชาสมัพนัธอ์งคก์ารรฐั3032101 B 3(3-0-6) ผศ.จารุวรรณ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-16.30) 1872การโฆษณา3032102 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.อรุณรตัน์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) 1875การเป็นผูป้ระกาศและดาํเนินรายการ3042204 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัทราวรดา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 1875การออกแบบฉากและแสงในรายการวทิยุโ3042301 A 3(2-2-5) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) คหกรรม-1อาหารนานาชาตเิบื้องตน้4090101 E 3(2-2-5) อ.ธนิดา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 314, จ. (15.30-17.30) 3101การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 E 3(2-2-5) ผศ.จารุต 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายอรรถพล ศรศร ี)

 13,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กฤษฎา สุรยิวงค ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

594815034

นายอรรถพล ศรศรี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสามพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594815035

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายอรยีะ ไชยมงคล

โปรแกรมวิชา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5948-15/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 K 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1875การประชาสมัพนัธอ์งคก์ารรฐั3032101 B 3(3-0-6) ผศ.จารุวรรณ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-16.30) 1872การโฆษณา3032102 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.อรุณรตัน์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) 1875การเป็นผูป้ระกาศและดาํเนินรายการ3042204 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัทราวรดา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 1875การออกแบบฉากและแสงในรายการวทิยุโ3042301 A 3(2-2-5) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) คหกรรม-1อาหารนานาชาตเิบื้องตน้4090101 E 3(2-2-5) อ.ธนิดา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 314, จ. (15.30-17.30) 3101การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 E 3(2-2-5) ผศ.จารุต 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายอรยีะ ไชยมงคล )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กฤษฎา สุรยิวงค ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

594815035

นายอรยีะ ไชยมงคล

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสามพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594815038

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายกาญนว์รรษ ชา้งเผือก

โปรแกรมวิชา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5948-15/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 K 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1875การประชาสมัพนัธอ์งคก์ารรฐั3032101 B 3(3-0-6) ผศ.จารุวรรณ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-16.30) 1872การโฆษณา3032102 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.อรุณรตัน์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) 1875การเป็นผูป้ระกาศและดาํเนินรายการ3042204 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัทราวรดา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 1875การออกแบบฉากและแสงในรายการวทิยุโ3042301 A 3(2-2-5) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-12.30) คหกรรม-1อาหารนานาชาตเิบื้องตน้4090101 E 3(2-2-5) อ.ธนิดา 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 314, จ. (15.30-17.30) 3101การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 E 3(2-2-5) ผศ.จารุต 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายกาญนว์รรษ ชา้งเผอืก )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กฤษฎา สุรยิวงค ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

12

 9

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

594815038

นายกาญน์วรรษ ชา้งเผือก

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสามพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594815040

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฎฐรพล คลํ้าคลา้ย

โปรแกรมวิชา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5948-15/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 K 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1875การประชาสมัพนัธอ์งคก์ารรฐั3032101 B 3(3-0-6) ผศ.จารุวรรณ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-16.30) 1872การโฆษณา3032102 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.อรุณรตัน์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) 1875การเป็นผูป้ระกาศและดาํเนินรายการ3042204 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัทราวรดา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 1875การออกแบบฉากและแสงในรายการวทิยุโ3042301 A 3(2-2-5) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 314, จ. (15.30-17.30) 3101การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 E 3(2-2-5) ผศ.จารุต 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายณฎัฐรพล คลํา้คลา้ย )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กฤษฎา สุรยิวงค ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 9

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

594815040

นายณัฎฐรพล คลํ้าคลา้ย

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสามพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594815041

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปภาวรนิท ์ปานรกัษา

โปรแกรมวิชา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5948-15/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 K 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 1854กฎหมายและจรยิธรรมสือ่สารมวลชน3012101 B 3(3-0-6) อ.เมธาวนิ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1875การประชาสมัพนัธอ์งคก์ารรฐั3032101 B 3(3-0-6) ผศ.จารุวรรณ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-16.30) 1872การโฆษณา3032102 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.อรุณรตัน์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) 1875การเป็นผูป้ระกาศและดาํเนินรายการ3042204 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัทราวรดา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 1875การออกแบบฉากและแสงในรายการวทิยุโ3042301 A 3(2-2-5) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 314, จ. (15.30-17.30) 3101การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 E 3(2-2-5) ผศ.จารุต 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวปภาวรนิท ์ปานรกัษา )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กฤษฎา สุรยิวงค ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

12

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

594815041

นางสาวปภาวรนิท ์ปานรกัษา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสามพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594815042

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายจริายสุ ศิรเิมตไตร (ผ)

โปรแกรมวิชา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5948-15/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 K 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1875การประชาสมัพนัธอ์งคก์ารรฐั3032101 B 3(3-0-6) ผศ.จารุวรรณ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-16.30) 1872การโฆษณา3032102 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.อรุณรตัน์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) 1875การเป็นผูป้ระกาศและดาํเนินรายการ3042204 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัทราวรดา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 1875การออกแบบฉากและแสงในรายการวทิยุโ3042301 A 3(2-2-5) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 314, จ. (15.30-17.30) 3101การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 E 3(2-2-5) ผศ.จารุต 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายจริายุส ศิรเิมตไตร (ผ) )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กฤษฎา สุรยิวงค ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 9

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

594815042

นายจริายสุ ศิรเิมตไตร (ผ)

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสามพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594815045

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายอธิบดี กญุแจทอง

โปรแกรมวิชา นิเทศศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

5948-15/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 K 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-11.30) 1875การประชาสมัพนัธอ์งคก์ารรฐั3032101 B 3(3-0-6) ผศ.จารุวรรณ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-16.30) 1872การโฆษณา3032102 B 3(3-0-6) ผศ. ดร.อรุณรตัน์ 2 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (13.30-17.30) 1875การเป็นผูป้ระกาศและดาํเนินรายการ3042204 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัทราวรดา 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-12.30) 1875การออกแบบฉากและแสงในรายการวทิยุโ3042301 A 3(2-2-5) อ.กฤษฎา 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (13.30-15.30) 314, จ. (15.30-17.30) 3101การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่นาํเสนองาน7130402 E 3(2-2-5) ผศ.จารุต 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 13,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 13,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายอธบิด ีกญุแจทอง )

 13,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.กฤษฎา สุรยิวงค ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 9

 9

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

13,000

2/2560

594815045

นายอธิบดี กญุแจทอง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสามพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594973001

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกาญจนา สโีส

โปรแกรมวิชา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี4 ปี

5949-73/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 125การคดิเชงิสรา้งสรรค์1520103 A 3(3-0-6) อ.รุ่งอรุณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1454ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางธุรกจิ1550105 A 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1433การคดิและการตดัสนิใจ4040102 F 3(3-0-6) อ.ปิยวฒัน์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ใหเ้ลอืกวชิาเสรตีามความถนดัและสนใจ 346free2 B 0(10-0)

จ. (14.30-17.30) 7112เคมสีาํหรบัแพทยแ์ผนไทย8032109 A 2(1-2-3) อ. ดร.บษุราคมั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-13.30) 26504เภสชักรรมไทย 28032302 A 3(2-3-4) อ.ธนฏันณั 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-13.30) 26504เวชกรรมไทย 28032402 A 3(2-3-4) อ.ประกายรตัน,์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-18.30) 26504การนวดไทย 28033502 A 3(1-6-2) อ.กติศิกัดิ์, อ.วรฏัฐา 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-18.30) 26504, ศ. (16.30-18.30)อ.พรทพิย,์ อ.วรฏัฐา 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (16.30-18.30) 26504, ศ. (16.30-18.30) 26504อ.พรทพิย์ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกาญจนา สโีส )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธนฏันณั อนนัตศิรสิถาพร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11

 9

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

594973001

นางสาวกาญจนา สโีส

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594973003

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวขวญัสดุา ไกยวรรณ

โปรแกรมวิชา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี4 ปี

5949-73/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (12.30-15.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 L 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1452คอมพวิเตอรเ์พือ่การพฒันาชมุชน2533410 B 3(3-0-6) อ. ดร.อนุรกัษ์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 7112เคมแีละภมูปิญัญาไทย4020102 C 3(3-0-6) จ่าเอกกฤษณะ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ใหเ้ลอืกวชิาเสรตีามความถนดัและสนใจ 346free2 B 0(10-0)

จ. (14.30-17.30) 7112เคมสีาํหรบัแพทยแ์ผนไทย8032109 A 2(1-2-3) อ. ดร.บษุราคมั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-13.30) 26504เภสชักรรมไทย 28032302 A 3(2-3-4) อ.ธนฏันณั 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-13.30) 26504เวชกรรมไทย 28032402 A 3(2-3-4) อ.ประกายรตัน,์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-18.30) 26504การนวดไทย 28033502 A 3(1-6-2) อ.กติศิกัดิ์, อ.วรฏัฐา 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-18.30) 26504, ศ. (16.30-18.30)อ.พรทพิย,์ อ.วรฏัฐา 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (16.30-18.30) 26504, ศ. (16.30-18.30) 26504อ.พรทพิย์ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวขวญัสุดา ไกยวรรณ )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธนฏันณั อนนัตศิรสิถาพร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11

 9

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

594973003

นางสาวขวญัสดุา ไกยวรรณ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594973004

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชมพูนุช เกดิเกยีรตเิพชร

โปรแกรมวิชา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี4 ปี

5949-73/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 125การคดิเชงิสรา้งสรรค์1520103 A 3(3-0-6) อ.รุ่งอรุณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 L 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 7112เคมแีละภมูปิญัญาไทย4020102 C 3(3-0-6) จ่าเอกกฤษณะ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (14.30-17.30) 7112เคมสีาํหรบัแพทยแ์ผนไทย8032109 A 2(1-2-3) อ. ดร.บษุราคมั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-13.30) 26504เภสชักรรมไทย 28032302 A 3(2-3-4) อ.ธนฏันณั 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-13.30) 26504เวชกรรมไทย 28032402 A 3(2-3-4) อ.ประกายรตัน,์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-18.30) 26504การนวดไทย 28033502 A 3(1-6-2) อ.กติศิกัดิ์, อ.วรฏัฐา 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-18.30) 26504, ศ. (16.30-18.30)อ.พรทพิย,์ อ.วรฏัฐา 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (16.30-18.30) 26504, ศ. (16.30-18.30) 26504อ.พรทพิย์ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวชมพนุูช เกดิเกยีรตเิพชร )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธนฏันณั อนนัตศิรสิถาพร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11

 9

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

594973004

นางสาวชมพูนุช เกดิเกยีรตเิพชร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594973005

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวตะวนั แน่นอดุร

โปรแกรมวิชา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี4 ปี

5949-73/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (12.30-15.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 L 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1452คอมพวิเตอรเ์พือ่การพฒันาชมุชน2533410 B 3(3-0-6) อ. ดร.อนุรกัษ์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 7112เคมแีละภมูปิญัญาไทย4020102 C 3(3-0-6) จ่าเอกกฤษณะ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ใหเ้ลอืกวชิาเสรตีามความถนดัและสนใจ 346free2 B 0(10-0)

จ. (14.30-17.30) 7112เคมสีาํหรบัแพทยแ์ผนไทย8032109 A 2(1-2-3) อ. ดร.บษุราคมั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-13.30) 26504เภสชักรรมไทย 28032302 A 3(2-3-4) อ.ธนฏันณั 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-13.30) 26504เวชกรรมไทย 28032402 A 3(2-3-4) อ.ประกายรตัน,์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-18.30) 26504การนวดไทย 28033502 A 3(1-6-2) อ.กติศิกัดิ์, อ.วรฏัฐา 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-18.30) 26504, ศ. (16.30-18.30)อ.พรทพิย,์ อ.วรฏัฐา 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (16.30-18.30) 26504, ศ. (16.30-18.30) 26504อ.พรทพิย์ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวตะวนั แน่นอดุร )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธนฏันณั อนนัตศิรสิถาพร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11

 9

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

594973005

นางสาวตะวนั แน่นอดุร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594973006

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนาวาล สาเเละ(ทนุ)

โปรแกรมวิชา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี4 ปี

5949-73/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 1454ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางธุรกจิ1550105 A 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 434โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 K 3(3-0-6) อ. ดร.สุดารตัน์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 1433การคดิและการตดัสนิใจ4040102 F 3(3-0-6) อ.ปิยวฒัน์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ใหเ้ลอืกวชิาเสรตีามความถนดัและสนใจ 346free2 B 0(10-0)

จ. (14.30-17.30) 7112เคมสีาํหรบัแพทยแ์ผนไทย8032109 A 2(1-2-3) อ. ดร.บษุราคมั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-13.30) 26504เภสชักรรมไทย 28032302 A 3(2-3-4) อ.ธนฏันณั 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-13.30) 26504เวชกรรมไทย 28032402 A 3(2-3-4) อ.ประกายรตัน,์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-18.30) 26504การนวดไทย 28033502 A 3(1-6-2) อ.กติศิกัดิ์, อ.วรฏัฐา 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-18.30) 26504, ศ. (16.30-18.30)อ.พรทพิย,์ อ.วรฏัฐา 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (16.30-18.30) 26504, ศ. (16.30-18.30) 26504อ.พรทพิย์ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวนาวาล สาเเละ(ทนุ) )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธนฏันณั อนนัตศิรสิถาพร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11

 9

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

594973006

นางสาวนาวาล สาเเละ(ทนุ)

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594973007

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนูรฟาห ์แวยูโซะ๊

โปรแกรมวิชา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี4 ปี

5949-73/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 125การคดิเชงิสรา้งสรรค์1520103 A 3(3-0-6) อ.รุ่งอรุณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) 111 ครวัรอ้น 2การประยุกตแ์ละการพฒันาตาํรบัรายการ4093134 A 3(2-2-5) อ.ศจมีาศ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 19506อาหารเพือ่สุขภาพ5070614 A 3(3-0-6) อ. ดร.กติตมิา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (14.30-17.30) 7112เคมสีาํหรบัแพทยแ์ผนไทย8032109 A 2(1-2-3) อ. ดร.บษุราคมั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-13.30) 26504เภสชักรรมไทย 28032302 A 3(2-3-4) อ.ธนฏันณั 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-13.30) 26504เวชกรรมไทย 28032402 A 3(2-3-4) อ.ประกายรตัน,์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-18.30) 26504การนวดไทย 28033502 A 3(1-6-2) อ.กติศิกัดิ์, อ.วรฏัฐา 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-18.30) 26504, ศ. (16.30-18.30)อ.พรทพิย,์ อ.วรฏัฐา 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (16.30-18.30) 26504, ศ. (16.30-18.30) 26504อ.พรทพิย์ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวนูรฟาห ์แวยูโซะ๊ )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธนฏันณั อนนัตศิรสิถาพร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14

 6

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

594973007

นางสาวนูรฟาห ์แวยูโซะ๊

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594973008

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนูรไอดา อาแวหะมะ

โปรแกรมวิชา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี4 ปี

5949-73/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 1425กฎหมายในชวีติประจาํวนั2560101 C 3(3-0-6) อ.วนัรตั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 423การแพทยแ์ผนไทยในชวีติประจาํวนั4100904 A 3(3-0-6) อ.กติศิกัดิ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 19506อาหารเพือ่สุขภาพ5070614 A 3(3-0-6) อ. ดร.กติตมิา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (14.30-17.30) 7112เคมสีาํหรบัแพทยแ์ผนไทย8032109 A 2(1-2-3) อ. ดร.บษุราคมั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-13.30) 26504เภสชักรรมไทย 28032302 A 3(2-3-4) อ.ธนฏันณั 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-13.30) 26504เวชกรรมไทย 28032402 A 3(2-3-4) อ.ประกายรตัน,์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-18.30) 26504การนวดไทย 28033502 A 3(1-6-2) อ.กติศิกัดิ์, อ.วรฏัฐา 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-18.30) 26504, ศ. (16.30-18.30)อ.พรทพิย,์ อ.วรฏัฐา 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (16.30-18.30) 26504, ศ. (16.30-18.30) 26504อ.พรทพิย์ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวนูรไอดา อาแวหะมะ )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธนฏันณั อนนัตศิรสิถาพร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11

 9

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

594973008

นางสาวนูรไอดา อาแวหะมะ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594973009

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเปมิกา มาลยั

โปรแกรมวิชา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี4 ปี

5949-73/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 125การคดิเชงิสรา้งสรรค์1520103 A 3(3-0-6) อ.รุ่งอรุณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1454ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางธุรกจิ1550105 A 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1433การคดิและการตดัสนิใจ4040102 F 3(3-0-6) อ.ปิยวฒัน์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ใหเ้ลอืกวชิาเสรตีามความถนดัและสนใจ 346free2 B 0(10-0)

จ. (14.30-17.30) 7112เคมสีาํหรบัแพทยแ์ผนไทย8032109 A 2(1-2-3) อ. ดร.บษุราคมั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-13.30) 26504เภสชักรรมไทย 28032302 A 3(2-3-4) อ.ธนฏันณั 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-13.30) 26504เวชกรรมไทย 28032402 A 3(2-3-4) อ.ประกายรตัน,์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-18.30) 26504การนวดไทย 28033502 A 3(1-6-2) อ.กติศิกัดิ์, อ.วรฏัฐา 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-18.30) 26504, ศ. (16.30-18.30)อ.พรทพิย,์ อ.วรฏัฐา 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (16.30-18.30) 26504, ศ. (16.30-18.30) 26504อ.พรทพิย์ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวเปมกิา มาลยั )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธนฏันณั อนนัตศิรสิถาพร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11

 9

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

594973009

นางสาวเปมิกา มาลยั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594973010

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพจิติรา ชินโน

โปรแกรมวิชา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี4 ปี

5949-73/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (12.30-15.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 L 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1452คอมพวิเตอรเ์พือ่การพฒันาชมุชน2533410 B 3(3-0-6) อ. ดร.อนุรกัษ์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 7112เคมแีละภมูปิญัญาไทย4020102 C 3(3-0-6) จ่าเอกกฤษณะ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ใหเ้ลอืกวชิาเสรตีามความถนดัและสนใจ 346free2 B 0(10-0)

จ. (14.30-17.30) 7112เคมสีาํหรบัแพทยแ์ผนไทย8032109 A 2(1-2-3) อ. ดร.บษุราคมั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-13.30) 26504เภสชักรรมไทย 28032302 A 3(2-3-4) อ.ธนฏันณั 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-13.30) 26504เวชกรรมไทย 28032402 A 3(2-3-4) อ.ประกายรตัน,์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-18.30) 26504การนวดไทย 28033502 A 3(1-6-2) อ.กติศิกัดิ์, อ.วรฏัฐา 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-18.30) 26504, ศ. (16.30-18.30)อ.พรทพิย,์ อ.วรฏัฐา 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (16.30-18.30) 26504, ศ. (16.30-18.30) 26504อ.พรทพิย์ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวพจิติรา ชนิโน )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธนฏันณั อนนัตศิรสิถาพร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11

 9

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

594973010

นางสาวพจิติรา ชินโน

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594973011

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมารฮีนั เจะ๊เตะ๊

โปรแกรมวิชา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี4 ปี

5949-73/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 125การคดิเชงิสรา้งสรรค์1520103 A 3(3-0-6) อ.รุ่งอรุณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 L 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 7112เคมแีละภมูปิญัญาไทย4020102 C 3(3-0-6) จ่าเอกกฤษณะ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (14.30-17.30) 7112เคมสีาํหรบัแพทยแ์ผนไทย8032109 A 2(1-2-3) อ. ดร.บษุราคมั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-13.30) 26504เภสชักรรมไทย 28032302 A 3(2-3-4) อ.ธนฏันณั 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-13.30) 26504เวชกรรมไทย 28032402 A 3(2-3-4) อ.ประกายรตัน,์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-18.30) 26504การนวดไทย 28033502 A 3(1-6-2) อ.กติศิกัดิ์, อ.วรฏัฐา 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-18.30) 26504, ศ. (16.30-18.30)อ.พรทพิย,์ อ.วรฏัฐา 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (16.30-18.30) 26504, ศ. (16.30-18.30) 26504อ.พรทพิย์ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวมารฮีนั เจะ๊เตะ๊ )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธนฏันณั อนนัตศิรสิถาพร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11

 9

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

594973011

นางสาวมารฮีนั เจะ๊เตะ๊

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594973012

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมาฮซีนัร ์เจะ๊แว

โปรแกรมวิชา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี4 ปี

5949-73/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 1454ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางธุรกจิ1550105 A 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 434โลกของเรากบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี4010701 K 3(3-0-6) อ. ดร.สุดารตัน์ 10 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 7112เคมแีละภมูปิญัญาไทย4020102 C 3(3-0-6) จ่าเอกกฤษณะ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ใหเ้ลอืกวชิาเสรตีามความถนดัและสนใจ 346free2 B 0(10-0)

จ. (14.30-17.30) 7112เคมสีาํหรบัแพทยแ์ผนไทย8032109 A 2(1-2-3) อ. ดร.บษุราคมั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-13.30) 26504เภสชักรรมไทย 28032302 A 3(2-3-4) อ.ธนฏันณั 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-13.30) 26504เวชกรรมไทย 28032402 A 3(2-3-4) อ.ประกายรตัน,์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-18.30) 26504การนวดไทย 28033502 A 3(1-6-2) อ.กติศิกัดิ์, อ.วรฏัฐา 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-18.30) 26504, ศ. (16.30-18.30)อ.พรทพิย,์ อ.วรฏัฐา 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (16.30-18.30) 26504, ศ. (16.30-18.30) 26504อ.พรทพิย์ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวมาฮซีนัร ์เจะ๊แว )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธนฏันณั อนนัตศิรสิถาพร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11

 9

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

594973012

นางสาวมาฮซีนัร ์เจะ๊แว

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594973013

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวยามีละ มะแซ

โปรแกรมวิชา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี4 ปี

5949-73/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 1425กฎหมายในชวีติประจาํวนั2560101 C 3(3-0-6) อ.วนัรตั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 423การแพทยแ์ผนไทยในชวีติประจาํวนั4100904 A 3(3-0-6) อ.กติศิกัดิ์ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (08.30-11.30) 19506อาหารเพือ่สุขภาพ5070614 A 3(3-0-6) อ. ดร.กติตมิา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (14.30-17.30) 7112เคมสีาํหรบัแพทยแ์ผนไทย8032109 A 2(1-2-3) อ. ดร.บษุราคมั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-13.30) 26504เภสชักรรมไทย 28032302 A 3(2-3-4) อ.ธนฏันณั 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-13.30) 26504เวชกรรมไทย 28032402 A 3(2-3-4) อ.ประกายรตัน,์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-18.30) 26504การนวดไทย 28033502 A 3(1-6-2) อ.กติศิกัดิ์, อ.วรฏัฐา 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-18.30) 26504, ศ. (16.30-18.30)อ.พรทพิย,์ อ.วรฏัฐา 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (16.30-18.30) 26504, ศ. (16.30-18.30) 26504อ.พรทพิย์ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวยามลีะ มะแซ )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธนฏันณั อนนัตศิรสิถาพร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11

 9

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

594973013

นางสาวยามีละ มะแซ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594973015

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรุลฮดีา หะยมีะแอ(ทนุ)

โปรแกรมวิชา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี4 ปี

5949-73/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 125การคดิเชงิสรา้งสรรค์1520103 A 3(3-0-6) อ.รุ่งอรุณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 L 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 19506อาหารเพือ่สุขภาพ5070614 A 3(3-0-6) อ. ดร.กติตมิา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (14.30-17.30) 7112เคมสีาํหรบัแพทยแ์ผนไทย8032109 A 2(1-2-3) อ. ดร.บษุราคมั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-13.30) 26504เภสชักรรมไทย 28032302 A 3(2-3-4) อ.ธนฏันณั 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-13.30) 26504เวชกรรมไทย 28032402 A 3(2-3-4) อ.ประกายรตัน,์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-18.30) 26504การนวดไทย 28033502 A 3(1-6-2) อ.กติศิกัดิ์, อ.วรฏัฐา 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-18.30) 26504, ศ. (16.30-18.30)อ.พรทพิย,์ อ.วรฏัฐา 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (16.30-18.30) 26504, ศ. (16.30-18.30) 26504อ.พรทพิย์ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวรุลฮดีา หะยมีะแอ(ทนุ) )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธนฏันณั อนนัตศิรสิถาพร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11

 9

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

594973015

นางสาวรุลฮดีา หะยมีะแอ(ทนุ)

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594973016

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรุสมาวานี หะมะ

โปรแกรมวิชา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี4 ปี

5949-73/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 125การคดิเชงิสรา้งสรรค์1520103 A 3(3-0-6) อ.รุ่งอรุณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (13.30-17.30) 111 ครวัรอ้น 2การประยุกตแ์ละการพฒันาตาํรบัรายการ4093134 A 3(2-2-5) อ.ศจมีาศ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 19506อาหารเพือ่สุขภาพ5070614 A 3(3-0-6) อ. ดร.กติตมิา 10 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (14.30-17.30) 7112เคมสีาํหรบัแพทยแ์ผนไทย8032109 A 2(1-2-3) อ. ดร.บษุราคมั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-13.30) 26504เภสชักรรมไทย 28032302 A 3(2-3-4) อ.ธนฏันณั 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-13.30) 26504เวชกรรมไทย 28032402 A 3(2-3-4) อ.ประกายรตัน,์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-18.30) 26504การนวดไทย 28033502 A 3(1-6-2) อ.กติศิกัดิ์, อ.วรฏัฐา 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-18.30) 26504, ศ. (16.30-18.30)อ.พรทพิย,์ อ.วรฏัฐา 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (16.30-18.30) 26504, ศ. (16.30-18.30) 26504อ.พรทพิย์ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวรุสมาวานี หะมะ )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธนฏันณั อนนัตศิรสิถาพร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

14

 6

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

594973016

นางสาวรุสมาวานี หะมะ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594973017

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสลลิทพิย ์บางทบั

โปรแกรมวิชา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี4 ปี

5949-73/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (12.30-15.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 L 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1452คอมพวิเตอรเ์พือ่การพฒันาชมุชน2533410 B 3(3-0-6) อ. ดร.อนุรกัษ์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 7112เคมแีละภมูปิญัญาไทย4020102 C 3(3-0-6) จ่าเอกกฤษณะ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ใหเ้ลอืกวชิาเสรตีามความถนดัและสนใจ 346free2 B 0(10-0)

จ. (14.30-17.30) 7112เคมสีาํหรบัแพทยแ์ผนไทย8032109 A 2(1-2-3) อ. ดร.บษุราคมั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-13.30) 26504เภสชักรรมไทย 28032302 A 3(2-3-4) อ.ธนฏันณั 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-13.30) 26504เวชกรรมไทย 28032402 A 3(2-3-4) อ.ประกายรตัน,์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-18.30) 26504การนวดไทย 28033502 A 3(1-6-2) อ.กติศิกัดิ์, อ.วรฏัฐา 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-18.30) 26504, ศ. (16.30-18.30)อ.พรทพิย,์ อ.วรฏัฐา 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (16.30-18.30) 26504, ศ. (16.30-18.30) 26504อ.พรทพิย์ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสลลิทพิย ์บางทบั )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธนฏันณั อนนัตศิรสิถาพร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11

 9

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

594973017

นางสาวสลลิทพิย ์บางทบั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594973018

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสพุรรษา กองชยั

โปรแกรมวิชา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี4 ปี

5949-73/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 125การคดิเชงิสรา้งสรรค์1520103 A 3(3-0-6) อ.รุ่งอรุณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 L 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 7112เคมแีละภมูปิญัญาไทย4020102 C 3(3-0-6) จ่าเอกกฤษณะ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (14.30-17.30) 7112เคมสีาํหรบัแพทยแ์ผนไทย8032109 A 2(1-2-3) อ. ดร.บษุราคมั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-13.30) 26504เภสชักรรมไทย 28032302 A 3(2-3-4) อ.ธนฏันณั 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-13.30) 26504เวชกรรมไทย 28032402 A 3(2-3-4) อ.ประกายรตัน,์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-18.30) 26504การนวดไทย 28033502 A 3(1-6-2) อ.กติศิกัดิ์, อ.วรฏัฐา 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-18.30) 26504, ศ. (16.30-18.30)อ.พรทพิย,์ อ.วรฏัฐา 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (16.30-18.30) 26504, ศ. (16.30-18.30) 26504อ.พรทพิย์ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุพรรษา กองชยั )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธนฏันณั อนนัตศิรสิถาพร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11

 9

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

594973018

นางสาวสพุรรษา กองชยั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594973019

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรุณี มนัสนิท

โปรแกรมวิชา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี4 ปี

5949-73/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 1454ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางธุรกจิ1550105 A 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1425กฎหมายในชวีติประจาํวนั2560101 C 3(3-0-6) อ.วนัรตั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 7112เคมแีละภมูปิญัญาไทย4020102 C 3(3-0-6) จ่าเอกกฤษณะ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ใหเ้ลอืกวชิาเสรตีามความถนดัและสนใจ 346free2 B 0(10-0)

จ. (14.30-17.30) 7112เคมสีาํหรบัแพทยแ์ผนไทย8032109 A 2(1-2-3) อ. ดร.บษุราคมั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-13.30) 26504เภสชักรรมไทย 28032302 A 3(2-3-4) อ.ธนฏันณั 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-13.30) 26504เวชกรรมไทย 28032402 A 3(2-3-4) อ.ประกายรตัน,์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-18.30) 26504การนวดไทย 28033502 A 3(1-6-2) อ.กติศิกัดิ์, อ.วรฏัฐา 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-18.30) 26504, ศ. (16.30-18.30)อ.พรทพิย,์ อ.วรฏัฐา 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (16.30-18.30) 26504, ศ. (16.30-18.30) 26504อ.พรทพิย์ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอรุณี มนัสนิท )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธนฏันณั อนนัตศิรสิถาพร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11

 9

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

594973019

นางสาวอรุณี มนัสนิท

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594973020

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอยัณีย ์นาแวบอืเจาะ(ทนุ)

โปรแกรมวิชา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี4 ปี

5949-73/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 125การคดิเชงิสรา้งสรรค์1520103 A 3(3-0-6) อ.รุ่งอรุณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 L 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 7112เคมแีละภมูปิญัญาไทย4020102 C 3(3-0-6) จ่าเอกกฤษณะ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (14.30-17.30) 7112เคมสีาํหรบัแพทยแ์ผนไทย8032109 A 2(1-2-3) อ. ดร.บษุราคมั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-13.30) 26504เภสชักรรมไทย 28032302 A 3(2-3-4) อ.ธนฏันณั 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-13.30) 26504เวชกรรมไทย 28032402 A 3(2-3-4) อ.ประกายรตัน,์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-18.30) 26504การนวดไทย 28033502 A 3(1-6-2) อ.กติศิกัดิ์, อ.วรฏัฐา 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-18.30) 26504, ศ. (16.30-18.30)อ.พรทพิย,์ อ.วรฏัฐา 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (16.30-18.30) 26504, ศ. (16.30-18.30) 26504อ.พรทพิย์ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอยัณีย ์นาแวบอืเจาะ(ทนุ) )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธนฏันณั อนนัตศิรสิถาพร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11

 9

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

594973020

นางสาวอยัณีย ์นาแวบอืเจาะ(ทนุ)

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594973021

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอสัมาตห ์วาโซะ๊

โปรแกรมวิชา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี4 ปี

5949-73/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 125การคดิเชงิสรา้งสรรค์1520103 A 3(3-0-6) อ.รุ่งอรุณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 L 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 7112เคมแีละภมูปิญัญาไทย4020102 C 3(3-0-6) จ่าเอกกฤษณะ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (14.30-17.30) 7112เคมสีาํหรบัแพทยแ์ผนไทย8032109 A 2(1-2-3) อ. ดร.บษุราคมั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-13.30) 26504เภสชักรรมไทย 28032302 A 3(2-3-4) อ.ธนฏันณั 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-13.30) 26504เวชกรรมไทย 28032402 A 3(2-3-4) อ.ประกายรตัน,์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-18.30) 26504การนวดไทย 28033502 A 3(1-6-2) อ.กติศิกัดิ์, อ.วรฏัฐา 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-18.30) 26504, ศ. (16.30-18.30)อ.พรทพิย,์ อ.วรฏัฐา 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (16.30-18.30) 26504, ศ. (16.30-18.30) 26504อ.พรทพิย์ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอสัมาตห ์วาโซะ๊ )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธนฏันณั อนนัตศิรสิถาพร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11

 9

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

594973021

นางสาวอสัมาตห ์วาโซะ๊

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594973022

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอาซูรา ยูโซะ๊(ทนุ)

โปรแกรมวิชา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี4 ปี

5949-73/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 125การคดิเชงิสรา้งสรรค์1520103 A 3(3-0-6) อ.รุ่งอรุณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 L 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 7112เคมแีละภมูปิญัญาไทย4020102 C 3(3-0-6) จ่าเอกกฤษณะ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (14.30-17.30) 7112เคมสีาํหรบัแพทยแ์ผนไทย8032109 A 2(1-2-3) อ. ดร.บษุราคมั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-13.30) 26504เภสชักรรมไทย 28032302 A 3(2-3-4) อ.ธนฏันณั 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-13.30) 26504เวชกรรมไทย 28032402 A 3(2-3-4) อ.ประกายรตัน,์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-18.30) 26504การนวดไทย 28033502 A 3(1-6-2) อ.กติศิกัดิ์, อ.วรฏัฐา 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-18.30) 26504, ศ. (16.30-18.30)อ.พรทพิย,์ อ.วรฏัฐา 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (16.30-18.30) 26504, ศ. (16.30-18.30) 26504อ.พรทพิย์ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอาซูรา ยูโซะ๊(ทนุ) )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธนฏันณั อนนัตศิรสิถาพร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11

 9

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

594973022

นางสาวอาซูรา ยูโซะ๊(ทนุ)

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594973023

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวฮทัมีย ์หะยเีจะ๊อะมะ

โปรแกรมวิชา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี4 ปี

5949-73/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 125การคดิเชงิสรา้งสรรค์1520103 A 3(3-0-6) อ.รุ่งอรุณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 L 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 7112เคมแีละภมูปิญัญาไทย4020102 C 3(3-0-6) จ่าเอกกฤษณะ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ใหเ้ลอืกวชิาเสรตีามความถนดัและสนใจ 346free2 B 0(10-0)

จ. (14.30-17.30) 7112เคมสีาํหรบัแพทยแ์ผนไทย8032109 A 2(1-2-3) อ. ดร.บษุราคมั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-13.30) 26504เภสชักรรมไทย 28032302 A 3(2-3-4) อ.ธนฏันณั 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-13.30) 26504เวชกรรมไทย 28032402 A 3(2-3-4) อ.ประกายรตัน,์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-18.30) 26504การนวดไทย 28033502 A 3(1-6-2) อ.กติศิกัดิ์, อ.วรฏัฐา 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-18.30) 26504, ศ. (16.30-18.30)อ.พรทพิย,์ อ.วรฏัฐา 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (16.30-18.30) 26504, ศ. (16.30-18.30) 26504อ.พรทพิย์ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวฮทัมยี ์หะยเีจะ๊อะมะ )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธนฏันณั อนนัตศิรสิถาพร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11

 9

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

594973023

นางสาวฮทัมีย ์หะยเีจะ๊อะมะ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594973025

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายมูฮมัหมดัอสัฟาน มูซอ(ทนุ)

โปรแกรมวิชา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี4 ปี

5949-73/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 125การคดิเชงิสรา้งสรรค์1520103 A 3(3-0-6) อ.รุ่งอรุณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 L 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 7112เคมแีละภมูปิญัญาไทย4020102 C 3(3-0-6) จ่าเอกกฤษณะ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (14.30-17.30) 7112เคมสีาํหรบัแพทยแ์ผนไทย8032109 A 2(1-2-3) อ. ดร.บษุราคมั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-13.30) 26504เภสชักรรมไทย 28032302 A 3(2-3-4) อ.ธนฏันณั 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-13.30) 26504เวชกรรมไทย 28032402 A 3(2-3-4) อ.ประกายรตัน,์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-18.30) 26504การนวดไทย 28033502 A 3(1-6-2) อ.กติศิกัดิ์, อ.วรฏัฐา 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-18.30) 26504, ศ. (16.30-18.30)อ.พรทพิย,์ อ.วรฏัฐา 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (16.30-18.30) 26504, ศ. (16.30-18.30) 26504อ.พรทพิย์ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายมฮูมัหมดัอสัฟาน มซูอ(ทนุ) )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธนฏันณั อนนัตศิรสิถาพร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11

 9

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

594973025

นายมูฮมัหมดัอสัฟาน มูซอ(ทนุ)

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594973026

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายอาแว ยเีฮง็(ทนุ)

โปรแกรมวิชา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี4 ปี

5949-73/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 125การคดิเชงิสรา้งสรรค์1520103 A 3(3-0-6) อ.รุ่งอรุณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 L 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 7112เคมแีละภมูปิญัญาไทย4020102 C 3(3-0-6) จ่าเอกกฤษณะ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (14.30-17.30) 7112เคมสีาํหรบัแพทยแ์ผนไทย8032109 A 2(1-2-3) อ. ดร.บษุราคมั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-13.30) 26504เภสชักรรมไทย 28032302 A 3(2-3-4) อ.ธนฏันณั 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-13.30) 26504เวชกรรมไทย 28032402 A 3(2-3-4) อ.ประกายรตัน,์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-18.30) 26504การนวดไทย 28033502 A 3(1-6-2) อ.กติศิกัดิ์, อ.วรฏัฐา 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-18.30) 26504, ศ. (16.30-18.30)อ.พรทพิย,์ อ.วรฏัฐา 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (16.30-18.30) 26504, ศ. (16.30-18.30) 26504อ.พรทพิย์ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายอาแว ยเีฮง็(ทนุ) )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธนฏันณั อนนัตศิรสิถาพร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11

 9

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

594973026

นายอาแว ยเีฮง็(ทนุ)

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594973027

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธนวรรณ กาญจนากร

โปรแกรมวิชา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี4 ปี

5949-73/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (12.30-15.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 L 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1452คอมพวิเตอรเ์พือ่การพฒันาชมุชน2533410 B 3(3-0-6) อ. ดร.อนุรกัษ์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 7112เคมแีละภมูปิญัญาไทย4020102 C 3(3-0-6) จ่าเอกกฤษณะ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ใหเ้ลอืกวชิาเสรตีามความถนดัและสนใจ 346free2 B 0(10-0)

จ. (14.30-17.30) 7112เคมสีาํหรบัแพทยแ์ผนไทย8032109 A 2(1-2-3) อ. ดร.บษุราคมั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-13.30) 26504เภสชักรรมไทย 28032302 A 3(2-3-4) อ.ธนฏันณั 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-13.30) 26504เวชกรรมไทย 28032402 A 3(2-3-4) อ.ประกายรตัน,์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-18.30) 26504การนวดไทย 28033502 A 3(1-6-2) อ.กติศิกัดิ์, อ.วรฏัฐา 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-18.30) 26504, ศ. (16.30-18.30)อ.พรทพิย,์ อ.วรฏัฐา 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (16.30-18.30) 26504, ศ. (16.30-18.30) 26504อ.พรทพิย์ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวธนวรรณ กาญจนากร )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธนฏันณั อนนัตศิรสิถาพร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11

 9

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

594973027

นางสาวธนวรรณ กาญจนากร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594973028

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเจตนศิ์ร ิคงมัน่

โปรแกรมวิชา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี4 ปี

5949-73/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 125การคดิเชงิสรา้งสรรค์1520103 A 3(3-0-6) อ.รุ่งอรุณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (08.30-11.30) 1454ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางธุรกจิ1550105 A 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พ. (08.30-11.30) 1433การคดิและการตดัสนิใจ4040102 F 3(3-0-6) อ.ปิยวฒัน์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ใหเ้ลอืกวชิาเสรตีามความถนดัและสนใจ 346free2 B 0(10-0)

จ. (14.30-17.30) 7112เคมสีาํหรบัแพทยแ์ผนไทย8032109 A 2(1-2-3) อ. ดร.บษุราคมั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-13.30) 26504เภสชักรรมไทย 28032302 A 3(2-3-4) อ.ธนฏันณั 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-13.30) 26504เวชกรรมไทย 28032402 A 3(2-3-4) อ.ประกายรตัน,์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-18.30) 26504การนวดไทย 28033502 A 3(1-6-2) อ.กติศิกัดิ์, อ.วรฏัฐา 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-18.30) 26504, ศ. (16.30-18.30)อ.พรทพิย,์ อ.วรฏัฐา 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (16.30-18.30) 26504, ศ. (16.30-18.30) 26504อ.พรทพิย์ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวเจตนศิ์ร ิคงม ัน่ )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธนฏันณั อนนัตศิรสิถาพร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11

 9

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

594973028

นางสาวเจตน์ศิร ิคงมัน่

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594973029

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจ ัฟ๊นีย ์ยานยา

โปรแกรมวิชา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี4 ปี

5949-73/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 125การคดิเชงิสรา้งสรรค์1520103 A 3(3-0-6) อ.รุ่งอรุณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 L 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 7112เคมแีละภมูปิญัญาไทย4020102 C 3(3-0-6) จ่าเอกกฤษณะ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (14.30-17.30) 7112เคมสีาํหรบัแพทยแ์ผนไทย8032109 A 2(1-2-3) อ. ดร.บษุราคมั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-13.30) 26504เภสชักรรมไทย 28032302 A 3(2-3-4) อ.ธนฏันณั 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-13.30) 26504เวชกรรมไทย 28032402 A 3(2-3-4) อ.ประกายรตัน,์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-18.30) 26504การนวดไทย 28033502 A 3(1-6-2) อ.กติศิกัดิ์, อ.วรฏัฐา 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-18.30) 26504, ศ. (16.30-18.30)อ.พรทพิย,์ อ.วรฏัฐา 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (16.30-18.30) 26504, ศ. (16.30-18.30) 26504อ.พรทพิย์ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวจ ัฟ๊นีย ์ยานยา )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธนฏันณั อนนัตศิรสิถาพร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11

 9

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

594973029

นางสาวจ ัฟ๊นีย ์ยานยา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594973031

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวซูไวบะห ์ขาร(ีทนุ)

โปรแกรมวิชา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี4 ปี

5949-73/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 125การคดิเชงิสรา้งสรรค์1520103 A 3(3-0-6) อ.รุ่งอรุณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 L 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 7112เคมแีละภมูปิญัญาไทย4020102 C 3(3-0-6) จ่าเอกกฤษณะ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (14.30-17.30) 7112เคมสีาํหรบัแพทยแ์ผนไทย8032109 A 2(1-2-3) อ. ดร.บษุราคมั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-13.30) 26504เภสชักรรมไทย 28032302 A 3(2-3-4) อ.ธนฏันณั 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-13.30) 26504เวชกรรมไทย 28032402 A 3(2-3-4) อ.ประกายรตัน,์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-18.30) 26504การนวดไทย 28033502 A 3(1-6-2) อ.กติศิกัดิ์, อ.วรฏัฐา 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-18.30) 26504, ศ. (16.30-18.30)อ.พรทพิย,์ อ.วรฏัฐา 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (16.30-18.30) 26504, ศ. (16.30-18.30) 26504อ.พรทพิย์ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวซูไวบะห ์ขาร(ีทนุ) )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธนฏันณั อนนัตศิรสิถาพร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11

 9

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

594973031

นางสาวซูไวบะห ์ขาร(ีทนุ)

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594973032

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายปรดีี มะมิง

โปรแกรมวิชา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี4 ปี

5949-73/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 125การคดิเชงิสรา้งสรรค์1520103 A 3(3-0-6) อ.รุ่งอรุณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 L 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 7112เคมแีละภมูปิญัญาไทย4020102 C 3(3-0-6) จ่าเอกกฤษณะ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (14.30-17.30) 7112เคมสีาํหรบัแพทยแ์ผนไทย8032109 A 2(1-2-3) อ. ดร.บษุราคมั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-13.30) 26504เภสชักรรมไทย 28032302 A 3(2-3-4) อ.ธนฏันณั 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-13.30) 26504เวชกรรมไทย 28032402 A 3(2-3-4) อ.ประกายรตัน,์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-18.30) 26504การนวดไทย 28033502 A 3(1-6-2) อ.กติศิกัดิ์, อ.วรฏัฐา 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-18.30) 26504, ศ. (16.30-18.30)อ.พรทพิย,์ อ.วรฏัฐา 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (16.30-18.30) 26504, ศ. (16.30-18.30) 26504อ.พรทพิย์ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายปรดี ีมะมงิ )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธนฏันณั อนนัตศิรสิถาพร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11

 9

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

594973032

นายปรดีี มะมิง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594973033

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวขนิษฐา เด่นวงษ์

โปรแกรมวิชา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี4 ปี

5949-73/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (12.30-15.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 L 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (08.30-11.30) 1452คอมพวิเตอรเ์พือ่การพฒันาชมุชน2533410 B 3(3-0-6) อ. ดร.อนุรกัษ์ 4 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 7112เคมแีละภมูปิญัญาไทย4020102 C 3(3-0-6) จ่าเอกกฤษณะ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ใหเ้ลอืกวชิาเสรตีามความถนดัและสนใจ 346free2 B 0(10-0)

จ. (14.30-17.30) 7112เคมสีาํหรบัแพทยแ์ผนไทย8032109 A 2(1-2-3) อ. ดร.บษุราคมั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-13.30) 26504เภสชักรรมไทย 28032302 A 3(2-3-4) อ.ธนฏันณั 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-13.30) 26504เวชกรรมไทย 28032402 A 3(2-3-4) อ.ประกายรตัน,์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-18.30) 26504การนวดไทย 28033502 A 3(1-6-2) อ.กติศิกัดิ์, อ.วรฏัฐา 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-18.30) 26504, ศ. (16.30-18.30)อ.พรทพิย,์ อ.วรฏัฐา 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (16.30-18.30) 26504, ศ. (16.30-18.30) 26504อ.พรทพิย์ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวขนิษฐา เด่นวงษ ์)

 15,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธนฏันณั อนนัตศิรสิถาพร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11

 9

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

594973033

นางสาวขนิษฐา เด่นวงษ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594973034

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนารซีะ อาแว

โปรแกรมวิชา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี4 ปี

5949-73/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (08.30-11.30) 1454ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารทางธุรกจิ1550105 A 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-11.30) 1425กฎหมายในชวีติประจาํวนั2560101 C 3(3-0-6) อ.วนัรตั 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 1433การคดิและการตดัสนิใจ4040102 F 3(3-0-6) อ.ปิยวฒัน์ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

. ( - )ใหเ้ลอืกวชิาเสรตีามความถนดัและสนใจ 346free2 B 0(10-0)

จ. (14.30-17.30) 7112เคมสีาํหรบัแพทยแ์ผนไทย8032109 A 2(1-2-3) อ. ดร.บษุราคมั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-13.30) 26504เภสชักรรมไทย 28032302 A 3(2-3-4) อ.ธนฏันณั 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-13.30) 26504เวชกรรมไทย 28032402 A 3(2-3-4) อ.ประกายรตัน,์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-18.30) 26504การนวดไทย 28033502 A 3(1-6-2) อ.กติศิกัดิ์, อ.วรฏัฐา 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-18.30) 26504, ศ. (16.30-18.30)อ.พรทพิย,์ อ.วรฏัฐา 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (16.30-18.30) 26504, ศ. (16.30-18.30) 26504อ.พรทพิย์ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวนารซีะ อาแว )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธนฏันณั อนนัตศิรสิถาพร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11

 9

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

594973034

นางสาวนารซีะ อาแว

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594973035

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนิซูร ีนาโด   (ทนุ)

โปรแกรมวิชา การแพทยแ์ผนไทยปรญิญาตร ี4 ปี

5949-73/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (08.30-11.30) 125การคดิเชงิสรา้งสรรค์1520103 A 3(3-0-6) อ.รุ่งอรุณ 3 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

อ. (12.30-15.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 L 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-11.30) 7112เคมแีละภมูปิญัญาไทย4020102 C 3(3-0-6) จ่าเอกกฤษณะ 11 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (14.30-17.30) 7112เคมสีาํหรบัแพทยแ์ผนไทย8032109 A 2(1-2-3) อ. ดร.บษุราคมั 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (08.30-13.30) 26504เภสชักรรมไทย 28032302 A 3(2-3-4) อ.ธนฏันณั 7 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (08.30-13.30) 26504เวชกรรมไทย 28032402 A 3(2-3-4) อ.ประกายรตัน,์ 7 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-18.30) 26504การนวดไทย 28033502 A 3(1-6-2) อ.กติศิกัดิ์, อ.วรฏัฐา 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (13.30-18.30) 26504, ศ. (16.30-18.30)อ.พรทพิย,์ อ.วรฏัฐา 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (16.30-18.30) 26504, ศ. (16.30-18.30) 26504อ.พรทพิย์ 11 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 15,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 15,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวนิซูร ีนาโด   (ทนุ) )

 15,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ธนฏันณั อนนัตศิรสิถาพร )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

11

 9

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

15,000

2/2560

594973035

นางสาวนิซูร ีนาโด   (ทนุ)

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594A52003

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวประภาพรรณ สวุรรณรตัน์

โปรแกรมวิชา สถาปตัยกรรมภายในปรญิญาตร ี5 ปี

594A-52/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (12.30-15.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 M 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1421เพชรบรุศึีกษา2500105 C 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (11.30-14.30) 28403สถาปตัยกรรมภายใน 35662105 A 4(1-6-5) อ.ธญัสร, อ.จติรา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-17.30) 28403, ศ. (13.30-17.30) 28403อ.จติรา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-10.30) ก่อสรา้ง-COMการจดันิทรรศการ5662112 A 3(2-2-5) อ.มทนิา, อ.สรศกัดิ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-10.30) ก่อสรา้ง-COM, พ.อ.มทนิา, อ.สรศกัดิ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

จ. (14.30-16.30) 28405ประวตัศิาสตรศิ์ลปะ5662303 A 2(2-0-4) อ.ธญัสร, อ.จติรา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-10.30) ก่อสรา้ง-COM, พฤ.คอมพวิเตอรเ์พือ่งานออกแบบ 3 มติิ5662405 A 3(2-2-5) อ.จติรา, อ.ธญัสร 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวประภาพรรณ สุวรรณรตัน ์)

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ศาสตรา ศรวีะรมย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10

 8

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594A52003

นางสาวประภาพรรณ สวุรรณรตัน์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594A52004

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมณฑติา อุน่เรอืน

โปรแกรมวิชา สถาปตัยกรรมภายในปรญิญาตร ี5 ปี

594A-52/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

ศ. (08.30-11.30) 932ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร1540201 C 3(3-0-6) อ.ศิวาพร 3 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

อ. (12.30-15.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 M 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1421เพชรบรุศึีกษา2500105 C 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (11.30-14.30) 28403สถาปตัยกรรมภายใน 35662105 A 4(1-6-5) อ.ธญัสร, อ.จติรา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-17.30) 28403, ศ. (13.30-17.30) 28403อ.จติรา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-10.30) ก่อสรา้ง-COMการจดันิทรรศการ5662112 A 3(2-2-5) อ.มทนิา, อ.สรศกัดิ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-10.30) ก่อสรา้ง-COM, พ.อ.มทนิา, อ.สรศกัดิ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

จ. (14.30-16.30) 28405ประวตัศิาสตรศิ์ลปะ5662303 A 2(2-0-4) อ.ธญัสร, อ.จติรา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-10.30) ก่อสรา้ง-COM, พฤ.คอมพวิเตอรเ์พือ่งานออกแบบ 3 มติิ5662405 A 3(2-2-5) อ.จติรา, อ.ธญัสร 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวมณฑติา อุ่นเรอืน )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ศาสตรา ศรวีะรมย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10

11

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594A52004

นางสาวมณฑติา อุน่เรอืน

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594A52008

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายนราวชิญ ์ขุนนุย้

โปรแกรมวิชา สถาปตัยกรรมภายในปรญิญาตร ี5 ปี

594A-52/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (12.30-15.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 M 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2341สุนทรยีภาพทางดนตรี2060101 B 3(3-0-6) อ.กมลาลกัษณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1421เพชรบรุศึีกษา2500105 C 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (11.30-14.30) 28403สถาปตัยกรรมภายใน 35662105 A 4(1-6-5) อ.ธญัสร, อ.จติรา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-17.30) 28403, ศ. (13.30-17.30) 28403อ.จติรา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-10.30) ก่อสรา้ง-COMการจดันิทรรศการ5662112 A 3(2-2-5) อ.มทนิา, อ.สรศกัดิ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-10.30) ก่อสรา้ง-COM, พ.อ.มทนิา, อ.สรศกัดิ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

จ. (14.30-16.30) 28405ประวตัศิาสตรศิ์ลปะ5662303 A 2(2-0-4) อ.ธญัสร, อ.จติรา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-10.30) ก่อสรา้ง-COM, พฤ.คอมพวิเตอรเ์พือ่งานออกแบบ 3 มติิ5662405 A 3(2-2-5) อ.จติรา, อ.ธญัสร 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายนราวชิญ ์ขนุนุย้ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ศาสตรา ศรวีะรมย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10

11

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594A52008

นายนราวิชญ ์ขุนนุย้

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594A52009

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายนรศิร อว่มพว่ง

โปรแกรมวิชา สถาปตัยกรรมภายในปรญิญาตร ี5 ปี

594A-52/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (12.30-15.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 M 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2341สุนทรยีภาพทางดนตรี2060101 B 3(3-0-6) อ.กมลาลกัษณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1421เพชรบรุศึีกษา2500105 C 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (11.30-14.30) 28403สถาปตัยกรรมภายใน 35662105 A 4(1-6-5) อ.ธญัสร, อ.จติรา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-17.30) 28403, ศ. (13.30-17.30) 28403อ.จติรา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-10.30) ก่อสรา้ง-COMการจดันิทรรศการ5662112 A 3(2-2-5) อ.มทนิา, อ.สรศกัดิ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-10.30) ก่อสรา้ง-COM, พ.อ.มทนิา, อ.สรศกัดิ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

จ. (14.30-16.30) 28405ประวตัศิาสตรศิ์ลปะ5662303 A 2(2-0-4) อ.ธญัสร, อ.จติรา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-10.30) ก่อสรา้ง-COM, พฤ.คอมพวิเตอรเ์พือ่งานออกแบบ 3 มติิ5662405 A 3(2-2-5) อ.จติรา, อ.ธญัสร 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายนรศิร อ่วมพว่ง )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ศาสตรา ศรวีะรมย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10

11

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594A52009

นายนรศิร อว่มพว่ง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594A52011

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายรฐัพร ป่ีแกว้

โปรแกรมวิชา สถาปตัยกรรมภายในปรญิญาตร ี5 ปี

594A-52/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (12.30-15.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 M 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1421เพชรบรุศึีกษา2500105 C 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (11.30-14.30) 28403สถาปตัยกรรมภายใน 35662105 A 4(1-6-5) อ.ธญัสร, อ.จติรา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-17.30) 28403, ศ. (13.30-17.30) 28403อ.จติรา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-10.30) ก่อสรา้ง-COMการจดันิทรรศการ5662112 A 3(2-2-5) อ.มทนิา, อ.สรศกัดิ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-10.30) ก่อสรา้ง-COM, พ.อ.มทนิา, อ.สรศกัดิ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

จ. (14.30-16.30) 28405ประวตัศิาสตรศิ์ลปะ5662303 A 2(2-0-4) อ.ธญัสร, อ.จติรา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-10.30) ก่อสรา้ง-COM, พฤ.คอมพวิเตอรเ์พือ่งานออกแบบ 3 มติิ5662405 A 3(2-2-5) อ.จติรา, อ.ธญัสร 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายรฐัพร ป่ีแกว้ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ศาสตรา ศรวีะรมย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10

 8

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594A52011

นายรฐัพร ป่ีแกว้

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594A52012

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายศภุกร เที่ยงอทุยั

โปรแกรมวิชา สถาปตัยกรรมภายในปรญิญาตร ี5 ปี

594A-52/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (12.30-15.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 M 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2341สุนทรยีภาพทางดนตรี2060101 B 3(3-0-6) อ.กมลาลกัษณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1421เพชรบรุศึีกษา2500105 C 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (11.30-14.30) 28403สถาปตัยกรรมภายใน 35662105 A 4(1-6-5) อ.ธญัสร, อ.จติรา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-17.30) 28403, ศ. (13.30-17.30) 28403อ.จติรา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-10.30) ก่อสรา้ง-COMการจดันิทรรศการ5662112 A 3(2-2-5) อ.มทนิา, อ.สรศกัดิ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-10.30) ก่อสรา้ง-COM, พ.อ.มทนิา, อ.สรศกัดิ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

จ. (14.30-16.30) 28405ประวตัศิาสตรศิ์ลปะ5662303 A 2(2-0-4) อ.ธญัสร, อ.จติรา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-10.30) ก่อสรา้ง-COM, พฤ.คอมพวิเตอรเ์พือ่งานออกแบบ 3 มติิ5662405 A 3(2-2-5) อ.จติรา, อ.ธญัสร 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายศุภกร เทีย่งอทุยั )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ศาสตรา ศรวีะรมย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10

11

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594A52012

นายศภุกร เที่ยงอทุยั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594A52013

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายสหรฐั สระทองลนั(ทนุ)

โปรแกรมวิชา สถาปตัยกรรมภายในปรญิญาตร ี5 ปี

594A-52/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (12.30-15.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 M 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2341สุนทรยีภาพทางดนตรี2060101 B 3(3-0-6) อ.กมลาลกัษณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1421เพชรบรุศึีกษา2500105 C 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (11.30-14.30) 28403สถาปตัยกรรมภายใน 35662105 A 4(1-6-5) อ.ธญัสร, อ.จติรา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-17.30) 28403, ศ. (13.30-17.30) 28403อ.จติรา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-10.30) ก่อสรา้ง-COMการจดันิทรรศการ5662112 A 3(2-2-5) อ.มทนิา, อ.สรศกัดิ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-10.30) ก่อสรา้ง-COM, พ.อ.มทนิา, อ.สรศกัดิ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

จ. (14.30-16.30) 28405ประวตัศิาสตรศิ์ลปะ5662303 A 2(2-0-4) อ.ธญัสร, อ.จติรา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-10.30) ก่อสรา้ง-COM, พฤ.คอมพวิเตอรเ์พือ่งานออกแบบ 3 มติิ5662405 A 3(2-2-5) อ.จติรา, อ.ธญัสร 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายสหรฐั สระทองลนั(ทนุ) )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ศาสตรา ศรวีะรมย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10

11

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594A52013

นายสหรฐั สระทองลนั(ทนุ)

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594A52014

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายสรุพงศ ์ภกัดีพนิ

โปรแกรมวิชา สถาปตัยกรรมภายในปรญิญาตร ี5 ปี

594A-52/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (12.30-15.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 M 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2341สุนทรยีภาพทางดนตรี2060101 B 3(3-0-6) อ.กมลาลกัษณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1421เพชรบรุศึีกษา2500105 C 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (11.30-14.30) 28403สถาปตัยกรรมภายใน 35662105 A 4(1-6-5) อ.ธญัสร, อ.จติรา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-17.30) 28403, ศ. (13.30-17.30) 28403อ.จติรา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-10.30) ก่อสรา้ง-COMการจดันิทรรศการ5662112 A 3(2-2-5) อ.มทนิา, อ.สรศกัดิ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-10.30) ก่อสรา้ง-COM, พ.อ.มทนิา, อ.สรศกัดิ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

จ. (14.30-16.30) 28405ประวตัศิาสตรศิ์ลปะ5662303 A 2(2-0-4) อ.ธญัสร, อ.จติรา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-10.30) ก่อสรา้ง-COM, พฤ.คอมพวิเตอรเ์พือ่งานออกแบบ 3 มติิ5662405 A 3(2-2-5) อ.จติรา, อ.ธญัสร 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายสุรพงศ ์ภกัดพีนิ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ศาสตรา ศรวีะรมย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10

11

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594A52014

นายสรุพงศ ์ภกัดีพนิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594A52015

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสมิดา อนิทรน่ิ์ม

โปรแกรมวิชา สถาปตัยกรรมภายในปรญิญาตร ี5 ปี

594A-52/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (12.30-15.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 M 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1421เพชรบรุศึีกษา2500105 C 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (11.30-14.30) 28403สถาปตัยกรรมภายใน 35662105 A 4(1-6-5) อ.ธญัสร, อ.จติรา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-17.30) 28403, ศ. (13.30-17.30) 28403อ.จติรา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-10.30) ก่อสรา้ง-COMการจดันิทรรศการ5662112 A 3(2-2-5) อ.มทนิา, อ.สรศกัดิ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-10.30) ก่อสรา้ง-COM, พ.อ.มทนิา, อ.สรศกัดิ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

จ. (14.30-16.30) 28405ประวตัศิาสตรศิ์ลปะ5662303 A 2(2-0-4) อ.ธญัสร, อ.จติรา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-10.30) ก่อสรา้ง-COM, พฤ.คอมพวิเตอรเ์พือ่งานออกแบบ 3 มติิ5662405 A 3(2-2-5) อ.จติรา, อ.ธญัสร 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสมดิา อนิทรน่ิ์ม )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ศาสตรา ศรวีะรมย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10

 8

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594A52015

นางสาวสมิดา อนิทรน่ิ์ม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594A52019

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสพุติรา รกักสกิร

โปรแกรมวิชา สถาปตัยกรรมภายในปรญิญาตร ี5 ปี

594A-52/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (12.30-15.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 M 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2341สุนทรยีภาพทางดนตรี2060101 B 3(3-0-6) อ.กมลาลกัษณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1421เพชรบรุศึีกษา2500105 C 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (11.30-14.30) 28403สถาปตัยกรรมภายใน 35662105 A 4(1-6-5) อ.ธญัสร, อ.จติรา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-17.30) 28403, ศ. (13.30-17.30) 28403อ.จติรา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-10.30) ก่อสรา้ง-COMการจดันิทรรศการ5662112 A 3(2-2-5) อ.มทนิา, อ.สรศกัดิ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-10.30) ก่อสรา้ง-COM, พ.อ.มทนิา, อ.สรศกัดิ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

จ. (14.30-16.30) 28405ประวตัศิาสตรศิ์ลปะ5662303 A 2(2-0-4) อ.ธญัสร, อ.จติรา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-10.30) ก่อสรา้ง-COM, พฤ.คอมพวิเตอรเ์พือ่งานออกแบบ 3 มติิ5662405 A 3(2-2-5) อ.จติรา, อ.ธญัสร 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุพติรา รกักสกิร )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ศาสตรา ศรวีะรมย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10

11

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594A52019

นางสาวสพุติรา รกักสกิร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594A52020

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศศิวมิล สรอ้ยสวสัด์ิ

โปรแกรมวิชา สถาปตัยกรรมภายในปรญิญาตร ี5 ปี

594A-52/1

นกัศึกษาประเภท  ปกติ

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

อ. (12.30-15.30) 1423ภาษาองักฤษเพือ่งานอาชพี1550103 M 3(3-0-6) อ.ศิรกิลุ 1 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

ศ. (08.30-11.30) 2341สุนทรยีภาพทางดนตรี2060101 B 3(3-0-6) อ.กมลาลกัษณ์ 9 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

พฤ. (12.30-15.30) 1421เพชรบรุศึีกษา2500105 C 3(3-0-6) อ.ไพลนิ 9 พ.ค. 61. (13.30-15.30)

จ. (11.30-14.30) 28403สถาปตัยกรรมภายใน 35662105 A 4(1-6-5) อ.ธญัสร, อ.จติรา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

ศ. (13.30-17.30) 28403, ศ. (13.30-17.30) 28403อ.จติรา 8 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

จ. (08.30-10.30) ก่อสรา้ง-COMการจดันิทรรศการ5662112 A 3(2-2-5) อ.มทนิา, อ.สรศกัดิ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

พ. (08.30-10.30) ก่อสรา้ง-COM, พ.อ.มทนิา, อ.สรศกัดิ์ 30 เม.ย. 61. (13.30-15.30)

จ. (14.30-16.30) 28405ประวตัศิาสตรศิ์ลปะ5662303 A 2(2-0-4) อ.ธญัสร, อ.จติรา 30 เม.ย. 61. (08.30-10.30)

อ. (08.30-10.30) ก่อสรา้ง-COM, พฤ.คอมพวิเตอรเ์พือ่งานออกแบบ 3 มติิ5662405 A 3(2-2-5) อ.จติรา, อ.ธญัสร 4 พ.ค. 61. (08.30-10.30)

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 12,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 12,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวศศิวมิล สรอ้ยสวสัดิ์ )

 12,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.ศาสตรา ศรวีะรมย ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

10

11

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

12,000

2/2560

594A52020

นางสาวศศิวิมล สรอ้ยสวสัด์ิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560


