
กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

574N46101

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกนกวรรณ ทบัทมิทอง

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

574N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารรกัษาพยาบาลเบื้องตน้8014710 A 2(0-8) อ.ประเสรฐิ, อ.วโิรจน์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เผ่า

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารบรหิารทางการพยาบาล8014711 A 2(0-8) อ.ทนิกร, อ.สทิธิ

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.จติรรดา, อ.กรรณิการ์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ณทักวี

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารพยาบาลสาขาทีเ่ลอืกสรร8014712 A 2(0-8) อ.วาสนา, รศ.สมจนิต์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เพญ็พโยม, อ.สายหยุด

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.จนิตนา, อ.

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ทนิกร, อ.วรรณไพร

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา,

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกนกวรรณ ทบัทมิทอง )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.มกุขด์า ผดุงยาม )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

 0

*

*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

574N46101

นางสาวกนกวรรณ ทบัทมิทอง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

574N46102

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกฤตยิากรณ์ เรอืงศรี

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

574N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารรกัษาพยาบาลเบื้องตน้8014710 A 2(0-8) อ.ประเสรฐิ, อ.วโิรจน์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เผ่า

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารบรหิารทางการพยาบาล8014711 A 2(0-8) อ.ทนิกร, อ.สทิธิ

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.จติรรดา, อ.กรรณิการ์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ณทักวี

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารพยาบาลสาขาทีเ่ลอืกสรร8014712 A 2(0-8) อ.วาสนา, รศ.สมจนิต์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เพญ็พโยม, อ.สายหยุด

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.จนิตนา, อ.

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ทนิกร, อ.วรรณไพร

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา,

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกฤตยิากรณ ์เรอืงศร ี)

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.มกุขด์า ผดุงยาม )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

 0

*

*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

574N46102

นางสาวกฤตยิากรณ์ เรอืงศรี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

574N46104

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจงกลนี ภาคแกว้

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

574N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารรกัษาพยาบาลเบื้องตน้8014710 A 2(0-8) อ.ประเสรฐิ, อ.วโิรจน์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เผ่า

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารบรหิารทางการพยาบาล8014711 A 2(0-8) อ.ทนิกร, อ.สทิธิ

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.จติรรดา, อ.กรรณิการ์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ณทักวี

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารพยาบาลสาขาทีเ่ลอืกสรร8014712 A 2(0-8) อ.วาสนา, รศ.สมจนิต์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เพญ็พโยม, อ.สายหยุด

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.จนิตนา, อ.

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ทนิกร, อ.วรรณไพร

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา,

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวจงกลนี ภาคแกว้ )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.มกุขด์า ผดุงยาม )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

 0

*

*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

574N46104

นางสาวจงกลนี ภาคแกว้

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

574N46105

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจริภา เขียวออ่น

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

574N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารรกัษาพยาบาลเบื้องตน้8014710 A 2(0-8) อ.ประเสรฐิ, อ.วโิรจน์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เผ่า

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารบรหิารทางการพยาบาล8014711 A 2(0-8) อ.ทนิกร, อ.สทิธิ

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.จติรรดา, อ.กรรณิการ์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ณทักวี

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารพยาบาลสาขาทีเ่ลอืกสรร8014712 A 2(0-8) อ.วาสนา, รศ.สมจนิต์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เพญ็พโยม, อ.สายหยุด

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.จนิตนา, อ.

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ทนิกร, อ.วรรณไพร

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา,

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวจริภา เขยีวอ่อน )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.มกุขด์า ผดุงยาม )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

 0

*

*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

574N46105

นางสาวจริภา เขียวออ่น

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

574N46106

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวฐาปนี บญุช่วย

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

574N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารรกัษาพยาบาลเบื้องตน้8014710 A 2(0-8) อ.ประเสรฐิ, อ.วโิรจน์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เผ่า

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารบรหิารทางการพยาบาล8014711 A 2(0-8) อ.ทนิกร, อ.สทิธิ

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.จติรรดา, อ.กรรณิการ์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ณทักวี

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารพยาบาลสาขาทีเ่ลอืกสรร8014712 A 2(0-8) อ.วาสนา, รศ.สมจนิต์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เพญ็พโยม, อ.สายหยุด

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.จนิตนา, อ.

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ทนิกร, อ.วรรณไพร

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา,

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวฐาปนี บญุช่วย )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.มกุขด์า ผดุงยาม )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

 0

*

*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

574N46106

นางสาวฐาปนี บญุช่วย

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

574N46107

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัชชา คงวฒันา

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

574N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารรกัษาพยาบาลเบื้องตน้8014710 A 2(0-8) อ.ประเสรฐิ, อ.วโิรจน์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เผ่า

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารบรหิารทางการพยาบาล8014711 A 2(0-8) อ.ทนิกร, อ.สทิธิ

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.จติรรดา, อ.กรรณิการ์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ณทักวี

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารพยาบาลสาขาทีเ่ลอืกสรร8014712 A 2(0-8) อ.วาสนา, รศ.สมจนิต์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เพญ็พโยม, อ.สายหยุด

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.จนิตนา, อ.

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ทนิกร, อ.วรรณไพร

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา,

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวณชัชา คงวฒันา )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.มกุขด์า ผดุงยาม )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

 0

*

*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

574N46107

นางสาวณัชชา คงวฒันา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

574N46108

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวดวงใจ จะหวะ

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

574N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารรกัษาพยาบาลเบื้องตน้8014710 A 2(0-8) อ.ประเสรฐิ, อ.วโิรจน์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เผ่า

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารบรหิารทางการพยาบาล8014711 A 2(0-8) อ.ทนิกร, อ.สทิธิ

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.จติรรดา, อ.กรรณิการ์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ณทักวี

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารพยาบาลสาขาทีเ่ลอืกสรร8014712 A 2(0-8) อ.วาสนา, รศ.สมจนิต์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เพญ็พโยม, อ.สายหยุด

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.จนิตนา, อ.

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ทนิกร, อ.วรรณไพร

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา,

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวดวงใจ จะหวะ )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.มกุขด์า ผดุงยาม )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

 0

*

*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

574N46108

นางสาวดวงใจ จะหวะ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

574N46110

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนรศิรา ประสานนานุรกัษ์

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

574N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารรกัษาพยาบาลเบื้องตน้8014710 A 2(0-8) อ.ประเสรฐิ, อ.วโิรจน์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เผ่า

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารบรหิารทางการพยาบาล8014711 A 2(0-8) อ.ทนิกร, อ.สทิธิ

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.จติรรดา, อ.กรรณิการ์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ณทักวี

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารพยาบาลสาขาทีเ่ลอืกสรร8014712 A 2(0-8) อ.วาสนา, รศ.สมจนิต์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เพญ็พโยม, อ.สายหยุด

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.จนิตนา, อ.

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ทนิกร, อ.วรรณไพร

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา,

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวนรศิรา ประสานนานุรกัษ ์)

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.มกุขด์า ผดุงยาม )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

 0

*

*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

574N46110

นางสาวนรศิรา ประสานนานุรกัษ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

574N46111

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนวพร ยอดแขก

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

574N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารรกัษาพยาบาลเบื้องตน้8014710 A 2(0-8) อ.ประเสรฐิ, อ.วโิรจน์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เผ่า

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารบรหิารทางการพยาบาล8014711 A 2(0-8) อ.ทนิกร, อ.สทิธิ

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.จติรรดา, อ.กรรณิการ์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ณทักวี

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารพยาบาลสาขาทีเ่ลอืกสรร8014712 A 2(0-8) อ.วาสนา, รศ.สมจนิต์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เพญ็พโยม, อ.สายหยุด

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.จนิตนา, อ.

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ทนิกร, อ.วรรณไพร

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา,

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวนวพร ยอดแขก )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.มกุขด์า ผดุงยาม )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

 0

*

*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

574N46111

นางสาวนวพร ยอดแขก

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

574N46113

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนิศารตัน ์แสงเพชร

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

574N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารรกัษาพยาบาลเบื้องตน้8014710 A 2(0-8) อ.ประเสรฐิ, อ.วโิรจน์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เผ่า

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารบรหิารทางการพยาบาล8014711 A 2(0-8) อ.ทนิกร, อ.สทิธิ

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.จติรรดา, อ.กรรณิการ์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ณทักวี

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารพยาบาลสาขาทีเ่ลอืกสรร8014712 A 2(0-8) อ.วาสนา, รศ.สมจนิต์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เพญ็พโยม, อ.สายหยุด

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.จนิตนา, อ.

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ทนิกร, อ.วรรณไพร

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา,

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวนิศารตัน ์แสงเพชร )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.มกุขด์า ผดุงยาม )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

 0

*

*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

574N46113

นางสาวนิศารตัน์ แสงเพชร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

574N46115

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวประภารตัน ์ม่วงงาม

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

574N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารรกัษาพยาบาลเบื้องตน้8014710 A 2(0-8) อ.ประเสรฐิ, อ.วโิรจน์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เผ่า

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารบรหิารทางการพยาบาล8014711 A 2(0-8) อ.ทนิกร, อ.สทิธิ

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.จติรรดา, อ.กรรณิการ์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ณทักวี

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารพยาบาลสาขาทีเ่ลอืกสรร8014712 A 2(0-8) อ.วาสนา, รศ.สมจนิต์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เพญ็พโยม, อ.สายหยุด

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.จนิตนา, อ.

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ทนิกร, อ.วรรณไพร

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา,

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวประภารตัน ์มว่งงาม )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.มกุขด์า ผดุงยาม )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

 0

*

*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

574N46115

นางสาวประภารตัน์ ม่วงงาม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

574N46116

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปวนัรตัน ์ม่วงหอม

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

574N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารรกัษาพยาบาลเบื้องตน้8014710 A 2(0-8) อ.ประเสรฐิ, อ.วโิรจน์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เผ่า

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารบรหิารทางการพยาบาล8014711 A 2(0-8) อ.ทนิกร, อ.สทิธิ

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.จติรรดา, อ.กรรณิการ์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ณทักวี

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารพยาบาลสาขาทีเ่ลอืกสรร8014712 A 2(0-8) อ.วาสนา, รศ.สมจนิต์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เพญ็พโยม, อ.สายหยุด

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.จนิตนา, อ.

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ทนิกร, อ.วรรณไพร

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา,

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวปวนัรตัน ์มว่งหอม )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.มกุขด์า ผดุงยาม )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

 0

*

*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

574N46116

นางสาวปวนัรตัน์ ม่วงหอม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

574N46117

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพกัตรช์นก เจมิสวุรรณ

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

574N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารรกัษาพยาบาลเบื้องตน้8014710 A 2(0-8) อ.ประเสรฐิ, อ.วโิรจน์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เผ่า

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารบรหิารทางการพยาบาล8014711 A 2(0-8) อ.ทนิกร, อ.สทิธิ

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.จติรรดา, อ.กรรณิการ์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ณทักวี

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารพยาบาลสาขาทีเ่ลอืกสรร8014712 A 2(0-8) อ.วาสนา, รศ.สมจนิต์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เพญ็พโยม, อ.สายหยุด

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.จนิตนา, อ.

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ทนิกร, อ.วรรณไพร

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา,

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวพกัตรช์นก เจมิสุวรรณ )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.มกุขด์า ผดุงยาม )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

 0

*

*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

574N46117

นางสาวพกัตรช์นก เจมิสวุรรณ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

574N46119

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพชิญา เนียมเกดิ

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

574N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารรกัษาพยาบาลเบื้องตน้8014710 A 2(0-8) อ.ประเสรฐิ, อ.วโิรจน์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เผ่า

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารบรหิารทางการพยาบาล8014711 A 2(0-8) อ.ทนิกร, อ.สทิธิ

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.จติรรดา, อ.กรรณิการ์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ณทักวี

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารพยาบาลสาขาทีเ่ลอืกสรร8014712 A 2(0-8) อ.วาสนา, รศ.สมจนิต์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เพญ็พโยม, อ.สายหยุด

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.จนิตนา, อ.

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ทนิกร, อ.วรรณไพร

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา,

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวพชิญา เนียมเกดิ )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.มกุขด์า ผดุงยาม )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

 0

*

*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

574N46119

นางสาวพชิญา เนียมเกดิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

574N46120

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวภคัรศิยา สขุะกลุ

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

574N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารรกัษาพยาบาลเบื้องตน้8014710 A 2(0-8) อ.ประเสรฐิ, อ.วโิรจน์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เผ่า

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารบรหิารทางการพยาบาล8014711 A 2(0-8) อ.ทนิกร, อ.สทิธิ

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.จติรรดา, อ.กรรณิการ์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ณทักวี

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารพยาบาลสาขาทีเ่ลอืกสรร8014712 A 2(0-8) อ.วาสนา, รศ.สมจนิต์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เพญ็พโยม, อ.สายหยุด

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.จนิตนา, อ.

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ทนิกร, อ.วรรณไพร

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา,

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวภคัรศิยา สุขะกลุ )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.มกุขด์า ผดุงยาม )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

 0

*

*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

574N46120

นางสาวภคัรศิยา สขุะกลุ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

574N46121

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมิลตรา ชินดา

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

574N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารรกัษาพยาบาลเบื้องตน้8014710 A 2(0-8) อ.ประเสรฐิ, อ.วโิรจน์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เผ่า

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารบรหิารทางการพยาบาล8014711 A 2(0-8) อ.ทนิกร, อ.สทิธิ

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.จติรรดา, อ.กรรณิการ์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ณทักวี

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารพยาบาลสาขาทีเ่ลอืกสรร8014712 A 2(0-8) อ.วาสนา, รศ.สมจนิต์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เพญ็พโยม, อ.สายหยุด

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.จนิตนา, อ.

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ทนิกร, อ.วรรณไพร

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา,

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวมลิตรา ชนิดา )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.มกุขด์า ผดุงยาม )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

 0

*

*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

574N46121

นางสาวมิลตรา ชินดา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

574N46122

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรตัตกิาล ปรุโปรง่

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

574N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารรกัษาพยาบาลเบื้องตน้8014710 A 2(0-8) อ.ประเสรฐิ, อ.วโิรจน์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เผ่า

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารบรหิารทางการพยาบาล8014711 A 2(0-8) อ.ทนิกร, อ.สทิธิ

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.จติรรดา, อ.กรรณิการ์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ณทักวี

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารพยาบาลสาขาทีเ่ลอืกสรร8014712 A 2(0-8) อ.วาสนา, รศ.สมจนิต์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เพญ็พโยม, อ.สายหยุด

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.จนิตนา, อ.

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ทนิกร, อ.วรรณไพร

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา,

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวรตัตกิาล ปรุโปร่ง )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.มกุขด์า ผดุงยาม )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

 0

*

*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

574N46122

นางสาวรตัตกิาล ปรุโปร่ง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

574N46123

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวลดัดา ทองมาก

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

574N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารรกัษาพยาบาลเบื้องตน้8014710 A 2(0-8) อ.ประเสรฐิ, อ.วโิรจน์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เผ่า

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารบรหิารทางการพยาบาล8014711 A 2(0-8) อ.ทนิกร, อ.สทิธิ

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.จติรรดา, อ.กรรณิการ์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ณทักวี

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารพยาบาลสาขาทีเ่ลอืกสรร8014712 A 2(0-8) อ.วาสนา, รศ.สมจนิต์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เพญ็พโยม, อ.สายหยุด

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.จนิตนา, อ.

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ทนิกร, อ.วรรณไพร

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา,

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวลดัดา ทองมาก )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.มกุขด์า ผดุงยาม )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

 0

*

*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

574N46123

นางสาวลดัดา ทองมาก

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

574N46124

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววรรณภา นามพรม

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

574N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารรกัษาพยาบาลเบื้องตน้8014710 A 2(0-8) อ.ประเสรฐิ, อ.วโิรจน์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เผ่า

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารบรหิารทางการพยาบาล8014711 A 2(0-8) อ.ทนิกร, อ.สทิธิ

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.จติรรดา, อ.กรรณิการ์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ณทักวี

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารพยาบาลสาขาทีเ่ลอืกสรร8014712 A 2(0-8) อ.วาสนา, รศ.สมจนิต์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เพญ็พโยม, อ.สายหยุด

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.จนิตนา, อ.

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ทนิกร, อ.วรรณไพร

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา,

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาววรรณภา นามพรม )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.มกุขด์า ผดุงยาม )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

 0

*

*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

574N46124

นางสาววรรณภา นามพรม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

574N46125

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรพิร ชาเสน

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

574N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารรกัษาพยาบาลเบื้องตน้8014710 A 2(0-8) อ.ประเสรฐิ, อ.วโิรจน์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เผ่า

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารบรหิารทางการพยาบาล8014711 A 2(0-8) อ.ทนิกร, อ.สทิธิ

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.จติรรดา, อ.กรรณิการ์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ณทักวี

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารพยาบาลสาขาทีเ่ลอืกสรร8014712 A 2(0-8) อ.วาสนา, รศ.สมจนิต์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เพญ็พโยม, อ.สายหยุด

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.จนิตนา, อ.

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ทนิกร, อ.วรรณไพร

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา,

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวศิรพิร ชาเสน )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.มกุขด์า ผดุงยาม )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

 0

*

*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

574N46125

นางสาวศิรพิร ชาเสน

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

574N46126

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรวิรรณ พนมสอน

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

574N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารรกัษาพยาบาลเบื้องตน้8014710 A 2(0-8) อ.ประเสรฐิ, อ.วโิรจน์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เผ่า

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารบรหิารทางการพยาบาล8014711 A 2(0-8) อ.ทนิกร, อ.สทิธิ

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.จติรรดา, อ.กรรณิการ์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ณทักวี

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารพยาบาลสาขาทีเ่ลอืกสรร8014712 A 2(0-8) อ.วาสนา, รศ.สมจนิต์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เพญ็พโยม, อ.สายหยุด

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.จนิตนา, อ.

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ทนิกร, อ.วรรณไพร

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา,

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวศิรวิรรณ พนมสอน )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.มกุขด์า ผดุงยาม )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

 0

*

*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

574N46126

นางสาวศิรวิรรณ พนมสอน

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

574N46129

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสพุตัรา ยอ้มสี

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

574N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารรกัษาพยาบาลเบื้องตน้8014710 A 2(0-8) อ.ประเสรฐิ, อ.วโิรจน์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เผ่า

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารบรหิารทางการพยาบาล8014711 A 2(0-8) อ.ทนิกร, อ.สทิธิ

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.จติรรดา, อ.กรรณิการ์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ณทักวี

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารพยาบาลสาขาทีเ่ลอืกสรร8014712 A 2(0-8) อ.วาสนา, รศ.สมจนิต์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เพญ็พโยม, อ.สายหยุด

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.จนิตนา, อ.

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ทนิกร, อ.วรรณไพร

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา,

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุพตัรา ยอ้มส ี)

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.มกุขด์า ผดุงยาม )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

 0

*

*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

574N46129

นางสาวสพุตัรา ยอ้มสี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

574N46130

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอชญาภา อภวิชิญส์งัขกร

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

574N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารรกัษาพยาบาลเบื้องตน้8014710 A 2(0-8) อ.ประเสรฐิ, อ.วโิรจน์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เผ่า

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารบรหิารทางการพยาบาล8014711 A 2(0-8) อ.ทนิกร, อ.สทิธิ

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.จติรรดา, อ.กรรณิการ์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ณทักวี

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารพยาบาลสาขาทีเ่ลอืกสรร8014712 A 2(0-8) อ.วาสนา, รศ.สมจนิต์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เพญ็พโยม, อ.สายหยุด

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.จนิตนา, อ.

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ทนิกร, อ.วรรณไพร

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา,

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอชญาภา อภวิชิญส์งัขกร )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.มกุขด์า ผดุงยาม )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

 0

*

*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

574N46130

นางสาวอชญาภา อภวิิชญส์งัขกร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

574N46131

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรวรรณ วงศท์องดี

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

574N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารรกัษาพยาบาลเบื้องตน้8014710 A 2(0-8) อ.ประเสรฐิ, อ.วโิรจน์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เผ่า

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารบรหิารทางการพยาบาล8014711 A 2(0-8) อ.ทนิกร, อ.สทิธิ

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.จติรรดา, อ.กรรณิการ์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ณทักวี

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารพยาบาลสาขาทีเ่ลอืกสรร8014712 A 2(0-8) อ.วาสนา, รศ.สมจนิต์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เพญ็พโยม, อ.สายหยุด

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.จนิตนา, อ.

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ทนิกร, อ.วรรณไพร

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา,

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอรวรรณ วงศท์องด ี)

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.มกุขด์า ผดุงยาม )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

 0

*

*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

574N46131

นางสาวอรวรรณ วงศท์องดี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

574N46132

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอาํพรรณ เจรญิสขุ

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

574N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารรกัษาพยาบาลเบื้องตน้8014710 A 2(0-8) อ.ประเสรฐิ, อ.วโิรจน์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เผ่า

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารบรหิารทางการพยาบาล8014711 A 2(0-8) อ.ทนิกร, อ.สทิธิ

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.จติรรดา, อ.กรรณิการ์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ณทักวี

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารพยาบาลสาขาทีเ่ลอืกสรร8014712 A 2(0-8) อ.วาสนา, รศ.สมจนิต์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เพญ็พโยม, อ.สายหยุด

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.จนิตนา, อ.

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ทนิกร, อ.วรรณไพร

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา,

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอาํพรรณ เจรญิสุข )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.มกุขด์า ผดุงยาม )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

 0

*

*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

574N46132

นางสาวอาํพรรณ เจรญิสขุ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

574N46133

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอไุรรตัน ์ทัง้สายเบี้ย

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

574N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารรกัษาพยาบาลเบื้องตน้8014710 A 2(0-8) อ.ประเสรฐิ, อ.วโิรจน์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เผ่า

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารบรหิารทางการพยาบาล8014711 A 2(0-8) อ.ทนิกร, อ.สทิธิ

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.จติรรดา, อ.กรรณิการ์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ณทักวี

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารพยาบาลสาขาทีเ่ลอืกสรร8014712 A 2(0-8) อ.วาสนา, รศ.สมจนิต์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เพญ็พโยม, อ.สายหยุด

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.จนิตนา, อ.

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ทนิกร, อ.วรรณไพร

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา,

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอไุรรตัน ์ทัง้สายเบี้ย )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.มกุขด์า ผดุงยาม )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

 0

*

*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

574N46133

นางสาวอไุรรตัน์ ทัง้สายเบี้ย

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

574N46134

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายวชัระ จนัทรก์ระแจะ

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

574N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารรกัษาพยาบาลเบื้องตน้8014710 A 2(0-8) อ.ประเสรฐิ, อ.วโิรจน์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เผ่า

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารบรหิารทางการพยาบาล8014711 A 2(0-8) อ.ทนิกร, อ.สทิธิ

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.จติรรดา, อ.กรรณิการ์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ณทักวี

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารพยาบาลสาขาทีเ่ลอืกสรร8014712 A 2(0-8) อ.วาสนา, รศ.สมจนิต์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เพญ็พโยม, อ.สายหยุด

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.จนิตนา, อ.

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ทนิกร, อ.วรรณไพร

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา,

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายวชัระ จนัทรก์ระแจะ )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.มกุขด์า ผดุงยาม )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

 0

*

*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

574N46134

นายวชัระ จนัทรก์ระแจะ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

574N46135

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสดุธิดา พมิพพ์นัธ ์

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

574N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารรกัษาพยาบาลเบื้องตน้8014710 A 2(0-8) อ.ประเสรฐิ, อ.วโิรจน์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เผ่า

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารบรหิารทางการพยาบาล8014711 A 2(0-8) อ.ทนิกร, อ.สทิธิ

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.จติรรดา, อ.กรรณิการ์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ณทักวี

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารพยาบาลสาขาทีเ่ลอืกสรร8014712 A 2(0-8) อ.วาสนา, รศ.สมจนิต์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เพญ็พโยม, อ.สายหยุด

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.จนิตนา, อ.

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ทนิกร, อ.วรรณไพร

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา,

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุดธดิา พมิพพ์นัธ ์)

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.มกุขด์า ผดุงยาม )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

 0

*

*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

574N46135

นางสาวสดุธิดา พมิพพ์นัธ ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

574N46136

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวช่อทพิย ์สวุรรณรอด

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

574N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารรกัษาพยาบาลเบื้องตน้8014710 A 2(0-8) อ.ประเสรฐิ, อ.วโิรจน์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เผ่า

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารบรหิารทางการพยาบาล8014711 A 2(0-8) อ.ทนิกร, อ.สทิธิ

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.จติรรดา, อ.กรรณิการ์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ณทักวี

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารพยาบาลสาขาทีเ่ลอืกสรร8014712 A 2(0-8) อ.วาสนา, รศ.สมจนิต์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เพญ็พโยม, อ.สายหยุด

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.จนิตนา, อ.

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ทนิกร, อ.วรรณไพร

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา,

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวช่อทพิย ์สุวรรณรอด )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.มกุขด์า ผดุงยาม )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

 0

*

*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

574N46136

นางสาวช่อทพิย ์สวุรรณรอด

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

574N46137

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพมิพว์นา เดชสมบตัิ

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

574N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารรกัษาพยาบาลเบื้องตน้8014710 A 2(0-8) อ.ประเสรฐิ, อ.วโิรจน์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เผ่า

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารบรหิารทางการพยาบาล8014711 A 2(0-8) อ.ทนิกร, อ.สทิธิ

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.จติรรดา, อ.กรรณิการ์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ณทักวี

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารพยาบาลสาขาทีเ่ลอืกสรร8014712 A 2(0-8) อ.วาสนา, รศ.สมจนิต์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เพญ็พโยม, อ.สายหยุด

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.จนิตนา, อ.

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ทนิกร, อ.วรรณไพร

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา,

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวพมิพว์นา เดชสมบตั ิ)

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.มกุขด์า ผดุงยาม )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

 0

*

*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

574N46137

นางสาวพมิพว์นา เดชสมบตัิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

574N46138

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอลสิา ศรสีรา้งคอม

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

574N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารรกัษาพยาบาลเบื้องตน้8014710 A 2(0-8) อ.ประเสรฐิ, อ.วโิรจน์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เผ่า

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารบรหิารทางการพยาบาล8014711 A 2(0-8) อ.ทนิกร, อ.สทิธิ

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.จติรรดา, อ.กรรณิการ์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ณทักวี

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารพยาบาลสาขาทีเ่ลอืกสรร8014712 A 2(0-8) อ.วาสนา, รศ.สมจนิต์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เพญ็พโยม, อ.สายหยุด

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.จนิตนา, อ.

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ทนิกร, อ.วรรณไพร

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา,

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอลสิา ศรสีรา้งคอม )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ. ดร.มกุขด์า ผดุงยาม )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

 0

*

*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

574N46138

นางสาวอลสิา ศรสีรา้งคอม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

574N46202

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกาญจนา โยนะพนัธุ ์

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

574N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารรกัษาพยาบาลเบื้องตน้8014710 B 2(0-8) อ.ประเสรฐิ, อ.วโิรจน์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เผ่า

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารบรหิารทางการพยาบาล8014711 B 2(0-8) อ.ทนิกร, อ.สทิธิ

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.กรรณิการ,์ อ.จติรรดา

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ณทักวี

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารพยาบาลสาขาทีเ่ลอืกสรร8014712 B 2(0-8) อ.วาสนา, รศ.สมจนิต์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เพญ็พโยม, อ.สายหยุด

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.จนิตนา, อ.

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.อรุะณี, อ.วรรณไพร

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกาญจนา โยนะพนัธุ ์)

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร.สุขศิร ิประสมสุข )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

 0

*

*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

574N46202

นางสาวกาญจนา โยนะพนัธุ ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

574N46203

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวขนิษฐา งามขํา

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

574N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารรกัษาพยาบาลเบื้องตน้8014710 B 2(0-8) อ.ประเสรฐิ, อ.วโิรจน์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เผ่า

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารบรหิารทางการพยาบาล8014711 B 2(0-8) อ.ทนิกร, อ.สทิธิ

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.กรรณิการ,์ อ.จติรรดา

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ณทักวี

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารพยาบาลสาขาทีเ่ลอืกสรร8014712 B 2(0-8) อ.วาสนา, รศ.สมจนิต์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เพญ็พโยม, อ.สายหยุด

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.จนิตนา, อ.

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.อรุะณี, อ.วรรณไพร

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวขนิษฐา งามขาํ )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร.สุขศิร ิประสมสุข )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

 0

*

*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

574N46203

นางสาวขนิษฐา งามขํา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

574N46204

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจนัทวิา โคตรประจมิ

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

574N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารรกัษาพยาบาลเบื้องตน้8014710 B 2(0-8) อ.ประเสรฐิ, อ.วโิรจน์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เผ่า

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารบรหิารทางการพยาบาล8014711 B 2(0-8) อ.ทนิกร, อ.สทิธิ

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.กรรณิการ,์ อ.จติรรดา

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ณทักวี

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารพยาบาลสาขาทีเ่ลอืกสรร8014712 B 2(0-8) อ.วาสนา, รศ.สมจนิต์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เพญ็พโยม, อ.สายหยุด

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.จนิตนา, อ.

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.อรุะณี, อ.วรรณไพร

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวจนัทวิา โคตรประจมิ )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร.สุขศิร ิประสมสุข )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

 0

*

*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

574N46204

นางสาวจนัทวิา โคตรประจมิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

574N46205

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชมพู เหมือนหอม

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

574N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารรกัษาพยาบาลเบื้องตน้8014710 B 2(0-8) อ.ประเสรฐิ, อ.วโิรจน์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เผ่า

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารบรหิารทางการพยาบาล8014711 B 2(0-8) อ.ทนิกร, อ.สทิธิ

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.กรรณิการ,์ อ.จติรรดา

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ณทักวี

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารพยาบาลสาขาทีเ่ลอืกสรร8014712 B 2(0-8) อ.วาสนา, รศ.สมจนิต์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เพญ็พโยม, อ.สายหยุด

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.จนิตนา, อ.

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.อรุะณี, อ.วรรณไพร

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวชมพ ูเหมอืนหอม )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร.สุขศิร ิประสมสุข )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

 0

*

*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

574N46205

นางสาวชมพู เหมือนหอม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

574N46206

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวช่อผกา ทองมา

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

574N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารรกัษาพยาบาลเบื้องตน้8014710 B 2(0-8) อ.ประเสรฐิ, อ.วโิรจน์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เผ่า

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารบรหิารทางการพยาบาล8014711 B 2(0-8) อ.ทนิกร, อ.สทิธิ

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.กรรณิการ,์ อ.จติรรดา

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ณทักวี

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารพยาบาลสาขาทีเ่ลอืกสรร8014712 B 2(0-8) อ.วาสนา, รศ.สมจนิต์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เพญ็พโยม, อ.สายหยุด

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.จนิตนา, อ.

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.อรุะณี, อ.วรรณไพร

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวช่อผกา ทองมา )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร.สุขศิร ิประสมสุข )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

 0

*

*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

574N46206

นางสาวช่อผกา ทองมา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

574N46207

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวฐติาพร กลอ่มสกลุ

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

574N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารรกัษาพยาบาลเบื้องตน้8014710 B 2(0-8) อ.ประเสรฐิ, อ.วโิรจน์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เผ่า

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารบรหิารทางการพยาบาล8014711 B 2(0-8) อ.ทนิกร, อ.สทิธิ

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.กรรณิการ,์ อ.จติรรดา

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ณทักวี

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารพยาบาลสาขาทีเ่ลอืกสรร8014712 B 2(0-8) อ.วาสนา, รศ.สมจนิต์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เพญ็พโยม, อ.สายหยุด

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.จนิตนา, อ.

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.อรุะณี, อ.วรรณไพร

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวฐติาพร กลอ่มสกลุ )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร.สุขศิร ิประสมสุข )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

 0

*

*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

574N46207

นางสาวฐติาพร กลอ่มสกลุ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

574N46208

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐรกิา นวมศิริ

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

574N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารรกัษาพยาบาลเบื้องตน้8014710 B 2(0-8) อ.ประเสรฐิ, อ.วโิรจน์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เผ่า

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารบรหิารทางการพยาบาล8014711 B 2(0-8) อ.ทนิกร, อ.สทิธิ

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.กรรณิการ,์ อ.จติรรดา

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ณทักวี

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารพยาบาลสาขาทีเ่ลอืกสรร8014712 B 2(0-8) อ.วาสนา, รศ.สมจนิต์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เพญ็พโยม, อ.สายหยุด

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.จนิตนา, อ.

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.อรุะณี, อ.วรรณไพร

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวณฐัรกิา นวมศิร ิ)

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร.สุขศิร ิประสมสุข )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

 0

*

*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

574N46208

นางสาวณัฐรกิา นวมศิริ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

574N46209

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวทศันีย ์สบืเนือง

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

574N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารรกัษาพยาบาลเบื้องตน้8014710 B 2(0-8) อ.ประเสรฐิ, อ.วโิรจน์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เผ่า

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารบรหิารทางการพยาบาล8014711 B 2(0-8) อ.ทนิกร, อ.สทิธิ

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.กรรณิการ,์ อ.จติรรดา

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ณทักวี

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารพยาบาลสาขาทีเ่ลอืกสรร8014712 B 2(0-8) อ.วาสนา, รศ.สมจนิต์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เพญ็พโยม, อ.สายหยุด

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.จนิตนา, อ.

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.อรุะณี, อ.วรรณไพร

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวทศันีย ์สบืเนือง )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร.สุขศิร ิประสมสุข )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

 0

*

*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

574N46209

นางสาวทศันีย ์สบืเนือง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

574N46210

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธญัญา หรา่ยเรยีง

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

574N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารรกัษาพยาบาลเบื้องตน้8014710 B 2(0-8) อ.ประเสรฐิ, อ.วโิรจน์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เผ่า

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารบรหิารทางการพยาบาล8014711 B 2(0-8) อ.ทนิกร, อ.สทิธิ

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.กรรณิการ,์ อ.จติรรดา

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ณทักวี

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารพยาบาลสาขาทีเ่ลอืกสรร8014712 B 2(0-8) อ.วาสนา, รศ.สมจนิต์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เพญ็พโยม, อ.สายหยุด

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.จนิตนา, อ.

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.อรุะณี, อ.วรรณไพร

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวธญัญา หร่ายเรยีง )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร.สุขศิร ิประสมสุข )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

 0

*

*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

574N46210

นางสาวธญัญา หร่ายเรยีง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

574N46211

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนรศิรา ศรเีตม็

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

574N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารรกัษาพยาบาลเบื้องตน้8014710 B 2(0-8) อ.ประเสรฐิ, อ.วโิรจน์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เผ่า

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารบรหิารทางการพยาบาล8014711 B 2(0-8) อ.ทนิกร, อ.สทิธิ

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.กรรณิการ,์ อ.จติรรดา

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ณทักวี

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารพยาบาลสาขาทีเ่ลอืกสรร8014712 B 2(0-8) อ.วาสนา, รศ.สมจนิต์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เพญ็พโยม, อ.สายหยุด

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.จนิตนา, อ.

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.อรุะณี, อ.วรรณไพร

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวนรศิรา ศรเีตม็ )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร.สุขศิร ิประสมสุข )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

 0

*

*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

574N46211

นางสาวนรศิรา ศรเีตม็

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

574N46212

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนวรตัน ์จนัทรช่์วง

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

574N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารรกัษาพยาบาลเบื้องตน้8014710 B 2(0-8) อ.ประเสรฐิ, อ.วโิรจน์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เผ่า

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารบรหิารทางการพยาบาล8014711 B 2(0-8) อ.ทนิกร, อ.สทิธิ

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.กรรณิการ,์ อ.จติรรดา

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ณทักวี

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารพยาบาลสาขาทีเ่ลอืกสรร8014712 B 2(0-8) อ.วาสนา, รศ.สมจนิต์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เพญ็พโยม, อ.สายหยุด

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.จนิตนา, อ.

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.อรุะณี, อ.วรรณไพร

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวนวรตัน ์จนัทรช่์วง )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร.สุขศิร ิประสมสุข )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

 0

*

*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

574N46212

นางสาวนวรตัน์ จนัทรช่์วง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

574N46213

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนวรตัน ์สรอ้ยอดุม

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

574N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารรกัษาพยาบาลเบื้องตน้8014710 B 2(0-8) อ.ประเสรฐิ, อ.วโิรจน์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เผ่า

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารบรหิารทางการพยาบาล8014711 B 2(0-8) อ.ทนิกร, อ.สทิธิ

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.กรรณิการ,์ อ.จติรรดา

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ณทักวี

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารพยาบาลสาขาทีเ่ลอืกสรร8014712 B 2(0-8) อ.วาสนา, รศ.สมจนิต์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เพญ็พโยม, อ.สายหยุด

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.จนิตนา, อ.

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.อรุะณี, อ.วรรณไพร

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวนวรตัน ์สรอ้ยอดุม )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร.สุขศิร ิประสมสุข )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

 0

*

*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

574N46213

นางสาวนวรตัน์ สรอ้ยอดุม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

574N46214

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนิตพิร ทนิวงษส์วย

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

574N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารรกัษาพยาบาลเบื้องตน้8014710 B 2(0-8) อ.ประเสรฐิ, อ.วโิรจน์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เผ่า

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารบรหิารทางการพยาบาล8014711 B 2(0-8) อ.ทนิกร, อ.สทิธิ

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.กรรณิการ,์ อ.จติรรดา

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ณทักวี

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารพยาบาลสาขาทีเ่ลอืกสรร8014712 B 2(0-8) อ.วาสนา, รศ.สมจนิต์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เพญ็พโยม, อ.สายหยุด

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.จนิตนา, อ.

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.อรุะณี, อ.วรรณไพร

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวนิตพิร ทนิวงษส์วย )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร.สุขศิร ิประสมสุข )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

 0

*

*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

574N46214

นางสาวนิตพิร ทนิวงษส์วย

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

574N46215

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนุชจรญิญา อนิเรอืง

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

574N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารรกัษาพยาบาลเบื้องตน้8014710 B 2(0-8) อ.ประเสรฐิ, อ.วโิรจน์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เผ่า

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารบรหิารทางการพยาบาล8014711 B 2(0-8) อ.ทนิกร, อ.สทิธิ

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.กรรณิการ,์ อ.จติรรดา

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ณทักวี

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารพยาบาลสาขาทีเ่ลอืกสรร8014712 B 2(0-8) อ.วาสนา, รศ.สมจนิต์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เพญ็พโยม, อ.สายหยุด

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.จนิตนา, อ.

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.อรุะณี, อ.วรรณไพร

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวนุชจรญิญา อนิเรอืง )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร.สุขศิร ิประสมสุข )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

 0

*

*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

574N46215

นางสาวนุชจรญิญา อนิเรอืง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

574N46216

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเบญจรตัน ์ดีฉํา่

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

574N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารรกัษาพยาบาลเบื้องตน้8014710 B 2(0-8) อ.ประเสรฐิ, อ.วโิรจน์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เผ่า

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารบรหิารทางการพยาบาล8014711 B 2(0-8) อ.ทนิกร, อ.สทิธิ

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.กรรณิการ,์ อ.จติรรดา

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ณทักวี

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารพยาบาลสาขาทีเ่ลอืกสรร8014712 B 2(0-8) อ.วาสนา, รศ.สมจนิต์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เพญ็พโยม, อ.สายหยุด

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.จนิตนา, อ.

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.อรุะณี, อ.วรรณไพร

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวเบญจรตัน ์ดฉีํา่ )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร.สุขศิร ิประสมสุข )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

 0

*

*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

574N46216

นางสาวเบญจรตัน์ ดีฉํา่

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

574N46217

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปวรศิา บญุเรอืง

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

574N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารรกัษาพยาบาลเบื้องตน้8014710 B 2(0-8) อ.ประเสรฐิ, อ.วโิรจน์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เผ่า

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารบรหิารทางการพยาบาล8014711 B 2(0-8) อ.ทนิกร, อ.สทิธิ

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.กรรณิการ,์ อ.จติรรดา

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ณทักวี

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารพยาบาลสาขาทีเ่ลอืกสรร8014712 B 2(0-8) อ.วาสนา, รศ.สมจนิต์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เพญ็พโยม, อ.สายหยุด

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.จนิตนา, อ.

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.อรุะณี, อ.วรรณไพร

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวปวรศิา บญุเรอืง )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร.สุขศิร ิประสมสุข )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

 0

*

*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

574N46217

นางสาวปวรศิา บญุเรอืง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

574N46218

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปณัฑติา ขําสะอาดดี

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

574N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารรกัษาพยาบาลเบื้องตน้8014710 B 2(0-8) อ.ประเสรฐิ, อ.วโิรจน์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เผ่า

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารบรหิารทางการพยาบาล8014711 B 2(0-8) อ.ทนิกร, อ.สทิธิ

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.กรรณิการ,์ อ.จติรรดา

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ณทักวี

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารพยาบาลสาขาทีเ่ลอืกสรร8014712 B 2(0-8) อ.วาสนา, รศ.สมจนิต์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เพญ็พโยม, อ.สายหยุด

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.จนิตนา, อ.

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.อรุะณี, อ.วรรณไพร

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวปณัฑติา ขาํสะอาดด ี)

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร.สุขศิร ิประสมสุข )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

 0

*

*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

574N46218

นางสาวปณัฑติา ขําสะอาดดี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

574N46219

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพชัมนต ์กลา้หาญ

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

574N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารรกัษาพยาบาลเบื้องตน้8014710 B 2(0-8) อ.ประเสรฐิ, อ.วโิรจน์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เผ่า

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารบรหิารทางการพยาบาล8014711 B 2(0-8) อ.ทนิกร, อ.สทิธิ

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.กรรณิการ,์ อ.จติรรดา

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ณทักวี

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารพยาบาลสาขาทีเ่ลอืกสรร8014712 B 2(0-8) อ.วาสนา, รศ.สมจนิต์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เพญ็พโยม, อ.สายหยุด

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.จนิตนา, อ.

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.อรุะณี, อ.วรรณไพร

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวพชัมนต ์กลา้หาญ )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร.สุขศิร ิประสมสุข )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

 0

*

*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

574N46219

นางสาวพชัมนต ์กลา้หาญ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

574N46220

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพมิพา ไชยวงคษ์า

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

574N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารรกัษาพยาบาลเบื้องตน้8014710 B 2(0-8) อ.ประเสรฐิ, อ.วโิรจน์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เผ่า

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารบรหิารทางการพยาบาล8014711 B 2(0-8) อ.ทนิกร, อ.สทิธิ

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.กรรณิการ,์ อ.จติรรดา

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ณทักวี

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารพยาบาลสาขาทีเ่ลอืกสรร8014712 B 2(0-8) อ.วาสนา, รศ.สมจนิต์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เพญ็พโยม, อ.สายหยุด

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.จนิตนา, อ.

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.อรุะณี, อ.วรรณไพร

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวพมิพา ไชยวงคษ์า )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร.สุขศิร ิประสมสุข )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

 0

*

*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

574N46220

นางสาวพมิพา ไชยวงคษ์า

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

574N46221

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมนธีรา โกยานนัท์

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

574N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารรกัษาพยาบาลเบื้องตน้8014710 B 2(0-8) อ.ประเสรฐิ, อ.วโิรจน์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เผ่า

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารบรหิารทางการพยาบาล8014711 B 2(0-8) อ.ทนิกร, อ.สทิธิ

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.กรรณิการ,์ อ.จติรรดา

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ณทักวี

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารพยาบาลสาขาทีเ่ลอืกสรร8014712 B 2(0-8) อ.วาสนา, รศ.สมจนิต์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เพญ็พโยม, อ.สายหยุด

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.จนิตนา, อ.

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.อรุะณี, อ.วรรณไพร

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวมนธรีา โกยานนัท ์)

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร.สุขศิร ิประสมสุข )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

 0

*

*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

574N46221

นางสาวมนธีรา โกยานนัท์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

574N46222

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรมณียา แซ่หอ

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

574N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารรกัษาพยาบาลเบื้องตน้8014710 B 2(0-8) อ.ประเสรฐิ, อ.วโิรจน์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เผ่า

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารบรหิารทางการพยาบาล8014711 B 2(0-8) อ.ทนิกร, อ.สทิธิ

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.กรรณิการ,์ อ.จติรรดา

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ณทักวี

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารพยาบาลสาขาทีเ่ลอืกสรร8014712 B 2(0-8) อ.วาสนา, รศ.สมจนิต์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เพญ็พโยม, อ.สายหยุด

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.จนิตนา, อ.

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.อรุะณี, อ.วรรณไพร

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวรมณียา แซ่หอ )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร.สุขศิร ิประสมสุข )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

 0

*

*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

574N46222

นางสาวรมณียา แซ่หอ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

574N46223

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวลดาวรรณ์ เกดิทรพัย ์

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

574N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารรกัษาพยาบาลเบื้องตน้8014710 B 2(0-8) อ.ประเสรฐิ, อ.วโิรจน์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เผ่า

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารบรหิารทางการพยาบาล8014711 B 2(0-8) อ.ทนิกร, อ.สทิธิ

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.กรรณิการ,์ อ.จติรรดา

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ณทักวี

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารพยาบาลสาขาทีเ่ลอืกสรร8014712 B 2(0-8) อ.วาสนา, รศ.สมจนิต์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เพญ็พโยม, อ.สายหยุด

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.จนิตนา, อ.

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.อรุะณี, อ.วรรณไพร

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวลดาวรรณ ์เกดิทรพัย ์)

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร.สุขศิร ิประสมสุข )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

 0

*

*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

574N46223

นางสาวลดาวรรณ์ เกดิทรพัย์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

574N46224

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววรนารถ บญุทบั

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

574N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารรกัษาพยาบาลเบื้องตน้8014710 B 2(0-8) อ.ประเสรฐิ, อ.วโิรจน์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เผ่า

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารบรหิารทางการพยาบาล8014711 B 2(0-8) อ.ทนิกร, อ.สทิธิ

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.กรรณิการ,์ อ.จติรรดา

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ณทักวี

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารพยาบาลสาขาทีเ่ลอืกสรร8014712 B 2(0-8) อ.วาสนา, รศ.สมจนิต์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เพญ็พโยม, อ.สายหยุด

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.จนิตนา, อ.

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.อรุะณี, อ.วรรณไพร

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาววรนารถ บญุทบั )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร.สุขศิร ิประสมสุข )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

 0

*

*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

574N46224

นางสาววรนารถ บญุทบั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

574N46225

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววาร ีพรึ่งสม

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

574N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารรกัษาพยาบาลเบื้องตน้8014710 B 2(0-8) อ.ประเสรฐิ, อ.วโิรจน์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เผ่า

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารบรหิารทางการพยาบาล8014711 B 2(0-8) อ.ทนิกร, อ.สทิธิ

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.กรรณิการ,์ อ.จติรรดา

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ณทักวี

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารพยาบาลสาขาทีเ่ลอืกสรร8014712 B 2(0-8) อ.วาสนา, รศ.สมจนิต์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เพญ็พโยม, อ.สายหยุด

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.จนิตนา, อ.

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.อรุะณี, อ.วรรณไพร

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาววาร ีพรึ่งสม )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร.สุขศิร ิประสมสุข )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

 0

*

*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

574N46225

นางสาววาร ีพรึ่งสม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

574N46227

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศจุนินัท ์รอดเพชร ์

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

574N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารรกัษาพยาบาลเบื้องตน้8014710 B 2(0-8) อ.ประเสรฐิ, อ.วโิรจน์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เผ่า

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารบรหิารทางการพยาบาล8014711 B 2(0-8) อ.ทนิกร, อ.สทิธิ

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.กรรณิการ,์ อ.จติรรดา

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ณทักวี

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารพยาบาลสาขาทีเ่ลอืกสรร8014712 B 2(0-8) อ.วาสนา, รศ.สมจนิต์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เพญ็พโยม, อ.สายหยุด

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.จนิตนา, อ.

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.อรุะณี, อ.วรรณไพร

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวศุจนินัท ์รอดเพชร ์)

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร.สุขศิร ิประสมสุข )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

 0

*

*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

574N46227

นางสาวศจุนินัท ์รอดเพชร์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

574N46228

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสนิุสา สขุสวสัด์ิ

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

574N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารรกัษาพยาบาลเบื้องตน้8014710 B 2(0-8) อ.ประเสรฐิ, อ.วโิรจน์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เผ่า

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารบรหิารทางการพยาบาล8014711 B 2(0-8) อ.ทนิกร, อ.สทิธิ

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.กรรณิการ,์ อ.จติรรดา

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ณทักวี

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารพยาบาลสาขาทีเ่ลอืกสรร8014712 B 2(0-8) อ.วาสนา, รศ.สมจนิต์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เพญ็พโยม, อ.สายหยุด

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.จนิตนา, อ.

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.อรุะณี, อ.วรรณไพร

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุนิสา สุขสวสัดิ์ )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร.สุขศิร ิประสมสุข )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

 0

*

*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

574N46228

นางสาวสนิุสา สขุสวสัด์ิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

574N46229

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวแสงนภา ทองลอย

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

574N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารรกัษาพยาบาลเบื้องตน้8014710 B 2(0-8) อ.ประเสรฐิ, อ.วโิรจน์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เผ่า

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารบรหิารทางการพยาบาล8014711 B 2(0-8) อ.ทนิกร, อ.สทิธิ

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.กรรณิการ,์ อ.จติรรดา

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ณทักวี

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารพยาบาลสาขาทีเ่ลอืกสรร8014712 B 2(0-8) อ.วาสนา, รศ.สมจนิต์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เพญ็พโยม, อ.สายหยุด

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.จนิตนา, อ.

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.อรุะณี, อ.วรรณไพร

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวแสงนภา ทองลอย )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร.สุขศิร ิประสมสุข )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

 0

*

*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

574N46229

นางสาวแสงนภา ทองลอย

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

574N46230

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอนุสรา บญุยงั

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

574N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารรกัษาพยาบาลเบื้องตน้8014710 B 2(0-8) อ.ประเสรฐิ, อ.วโิรจน์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เผ่า

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารบรหิารทางการพยาบาล8014711 B 2(0-8) อ.ทนิกร, อ.สทิธิ

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.กรรณิการ,์ อ.จติรรดา

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ณทักวี

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารพยาบาลสาขาทีเ่ลอืกสรร8014712 B 2(0-8) อ.วาสนา, รศ.สมจนิต์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เพญ็พโยม, อ.สายหยุด

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.จนิตนา, อ.

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.อรุะณี, อ.วรรณไพร

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอนุสรา บญุยงั )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร.สุขศิร ิประสมสุข )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

 0

*

*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

574N46230

นางสาวอนุสรา บญุยงั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

574N46231

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอาทติยา พรมพนัธุ ์

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

574N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารรกัษาพยาบาลเบื้องตน้8014710 B 2(0-8) อ.ประเสรฐิ, อ.วโิรจน์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เผ่า

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารบรหิารทางการพยาบาล8014711 B 2(0-8) อ.ทนิกร, อ.สทิธิ

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.กรรณิการ,์ อ.จติรรดา

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ณทักวี

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารพยาบาลสาขาทีเ่ลอืกสรร8014712 B 2(0-8) อ.วาสนา, รศ.สมจนิต์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เพญ็พโยม, อ.สายหยุด

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.จนิตนา, อ.

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.อรุะณี, อ.วรรณไพร

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอาทติยา พรมพนัธุ ์)

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร.สุขศิร ิประสมสุข )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

 0

*

*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

574N46231

นางสาวอาทติยา พรมพนัธุ ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

574N46232

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอมุาภรณ์ บรุณสวุรรณ

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

574N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารรกัษาพยาบาลเบื้องตน้8014710 B 2(0-8) อ.ประเสรฐิ, อ.วโิรจน์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เผ่า

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารบรหิารทางการพยาบาล8014711 B 2(0-8) อ.ทนิกร, อ.สทิธิ

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.กรรณิการ,์ อ.จติรรดา

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ณทักวี

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารพยาบาลสาขาทีเ่ลอืกสรร8014712 B 2(0-8) อ.วาสนา, รศ.สมจนิต์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เพญ็พโยม, อ.สายหยุด

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.จนิตนา, อ.

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.อรุะณี, อ.วรรณไพร

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอมุาภรณ ์บรุณสุวรรณ )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร.สุขศิร ิประสมสุข )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

 0

*

*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

574N46232

นางสาวอมุาภรณ์ บรุณสวุรรณ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

574N46233

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายณัฐพล คาํกล ัน่

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

574N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารรกัษาพยาบาลเบื้องตน้8014710 B 2(0-8) อ.ประเสรฐิ, อ.วโิรจน์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เผ่า

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารบรหิารทางการพยาบาล8014711 B 2(0-8) อ.ทนิกร, อ.สทิธิ

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.กรรณิการ,์ อ.จติรรดา

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ณทักวี

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารพยาบาลสาขาทีเ่ลอืกสรร8014712 B 2(0-8) อ.วาสนา, รศ.สมจนิต์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เพญ็พโยม, อ.สายหยุด

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.จนิตนา, อ.

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.อรุะณี, อ.วรรณไพร

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายณฐัพล คาํกล ัน่ )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร.สุขศิร ิประสมสุข )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

 0

*

*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

574N46233

นายณัฐพล คาํกล ัน่

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

574N46235

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรทยั เจรญิแกว้

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

574N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารรกัษาพยาบาลเบื้องตน้8014710 B 2(0-8) อ.ประเสรฐิ, อ.วโิรจน์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เผ่า

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารบรหิารทางการพยาบาล8014711 B 2(0-8) อ.ทนิกร, อ.สทิธิ

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.กรรณิการ,์ อ.จติรรดา

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ณทักวี

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารพยาบาลสาขาทีเ่ลอืกสรร8014712 B 2(0-8) อ.วาสนา, รศ.สมจนิต์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เพญ็พโยม, อ.สายหยุด

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.จนิตนา, อ.

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.อรุะณี, อ.วรรณไพร

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอรทยั เจรญิแกว้ )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร.สุขศิร ิประสมสุข )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

 0

*

*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

574N46235

นางสาวอรทยั เจรญิแกว้

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

574N46237

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสดุารตัน ์กลบีจนิดา

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

574N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารรกัษาพยาบาลเบื้องตน้8014710 B 2(0-8) อ.ประเสรฐิ, อ.วโิรจน์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เผ่า

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารบรหิารทางการพยาบาล8014711 B 2(0-8) อ.ทนิกร, อ.สทิธิ

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.กรรณิการ,์ อ.จติรรดา

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ณทักวี

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารพยาบาลสาขาทีเ่ลอืกสรร8014712 B 2(0-8) อ.วาสนา, รศ.สมจนิต์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เพญ็พโยม, อ.สายหยุด

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.จนิตนา, อ.

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.อรุะณี, อ.วรรณไพร

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุดารตัน ์กลบีจนิดา )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร.สุขศิร ิประสมสุข )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

 0

*

*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

574N46237

นางสาวสดุารตัน์ กลบีจนิดา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

574N46238

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกานตธ์ิดา คาํทอง

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

574N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารรกัษาพยาบาลเบื้องตน้8014710 B 2(0-8) อ.ประเสรฐิ, อ.วโิรจน์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เผ่า

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารบรหิารทางการพยาบาล8014711 B 2(0-8) อ.ทนิกร, อ.สทิธิ

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.กรรณิการ,์ อ.จติรรดา

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ณทักวี

จ. (0.00-00.00) SU-406ปฏบิตักิารพยาบาลสาขาทีเ่ลอืกสรร8014712 B 2(0-8) อ.วาสนา, รศ.สมจนิต์

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.เพญ็พโยม, อ.สายหยุด

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.จนิตนา, อ.

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.ร.อ.หญงิสุพตัรา,

จ. (0.00-00.00) SU-406อ.อรุะณี, อ.วรรณไพร

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกานตธ์ดิา คาํทอง )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( ผศ. ดร.สุขศิร ิประสมสุข )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

 0

*

*

 6 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

574N46238

นางสาวกานตธ์ิดา คาํทอง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46101

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกนกพชิญ ์ภแูชมโชติ

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (10.30-11.30) SU-502การช่วยฟ้ืนคนืชพี8010801 A 2(1-2-3) อ.สทิธ,ิ อ.ประเสรฐิ

จ. (10.30-11.30) SU-502อ.วโิรจน,์ อ.เผ่า

จ. (10.30-11.30) SU-502ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.เผ่า, ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.ประเสรฐิ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.วโิรจน,์ อ. ดร.ชยัยา

พฤ. (13.30-15.30) SU-502การจดัการดูแลผูป้ระสบภยัพบิตัิ8010802 A 2(2-0-4) อ.อรุะณี, อ.วโิรจน์

จ. (08.30-10.30) SU-502กระบวนการวจิยัทางการพยาบาล8013106 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (08.30-10.30) SU-502อ.จนิตนา, อ.เพญ็พโยม

จ. (08.30-10.30) SU-502อ. ดร.ชยัยา, ผศ.

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labผศ. ดร.สุขศิร,ิ

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ.จนิตนา, อ. ดร.ชยัยา

อ. (14.30-16.30) SU-502กฎหมายและจรยิธรรมทางการพยาบาล8013107 A 2(2-0-4) อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

อ. (14.30-16.30) SU-502อ.อรุะณี, อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-502การพยาบาลมารดา ทารก  และผดุงครรภ์8013202 A 3(3-0-6) อ.กรรณิการ,์ อ.ธติพิร

อ. (08.30-11.30) SU-502อ. ดร.นิภาวรรณ

พฤ. (10.30-12.30) SU-502การพยาบาลสุขภาพจติและจติเวชศาสตร์8013501 A 2(2-0-4) อ. ดร.มกุขด์า

พ. (08.30-10.30) SU-502ประเดน็และแนวโนม้การพฒันาวชิาชพี8014108 A 2(2-0-4) อ.กรรณิการ,์ อ.

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.กลัยา,

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.ลออ

อ. (12.30-14.30) SU-502การพยาบาลอนามยัชมุชน 28014602 A 2(2-0-4) ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.มนชยา

อ. (12.30-14.30) SU-502อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46101

นางสาวกนกพชิญ ์ภแูชมโชติ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46101

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกนกพชิญ ์ภแูชมโชติ

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกนกพชิญ ์ภแูชมโชต ิ)

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( รศ.สมจนิต ์เพชรพนัธุศ์ร ี)

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5

13

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46102

นางสาวกติตพิร คาํทองทพิย์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46102

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกติตพิร คาํทองทพิย์

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (10.30-11.30) SU-502การช่วยฟ้ืนคนืชพี8010801 A 2(1-2-3) อ.สทิธ,ิ อ.ประเสรฐิ

จ. (10.30-11.30) SU-502อ.วโิรจน,์ อ.เผ่า

จ. (10.30-11.30) SU-502ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.เผ่า, ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.ประเสรฐิ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.วโิรจน,์ อ. ดร.ชยัยา

พฤ. (13.30-15.30) SU-502การจดัการดูแลผูป้ระสบภยัพบิตัิ8010802 A 2(2-0-4) อ.อรุะณี, อ.วโิรจน์

จ. (08.30-10.30) SU-502กระบวนการวจิยัทางการพยาบาล8013106 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (08.30-10.30) SU-502อ.จนิตนา, อ.เพญ็พโยม

จ. (08.30-10.30) SU-502อ. ดร.ชยัยา, ผศ.

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labผศ. ดร.สุขศิร,ิ

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ.จนิตนา, อ. ดร.ชยัยา

อ. (14.30-16.30) SU-502กฎหมายและจรยิธรรมทางการพยาบาล8013107 A 2(2-0-4) อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

อ. (14.30-16.30) SU-502อ.อรุะณี, อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-502การพยาบาลมารดา ทารก  และผดุงครรภ์8013202 A 3(3-0-6) อ.กรรณิการ,์ อ.ธติพิร

อ. (08.30-11.30) SU-502อ. ดร.นิภาวรรณ

พฤ. (10.30-12.30) SU-502การพยาบาลสุขภาพจติและจติเวชศาสตร์8013501 A 2(2-0-4) อ. ดร.มกุขด์า

พ. (08.30-10.30) SU-502ประเดน็และแนวโนม้การพฒันาวชิาชพี8014108 A 2(2-0-4) อ.กรรณิการ,์ อ.

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.กลัยา,

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.ลออ

อ. (12.30-14.30) SU-502การพยาบาลอนามยัชมุชน 28014602 A 2(2-0-4) ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.มนชยา

อ. (12.30-14.30) SU-502อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46102

นางสาวกติตพิร คาํทองทพิย์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46102

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกติตพิร คาํทองทพิย์

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกติตพิร คาํทองทพิย ์)

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( รศ.สมจนิต ์เพชรพนัธุศ์ร ี)

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5

13

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46103

นางสาวกติตยิา บญุชูเชิด

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46103

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกติตยิา บญุชูเชิด

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (10.30-11.30) SU-502การช่วยฟ้ืนคนืชพี8010801 A 2(1-2-3) อ.สทิธ,ิ อ.ประเสรฐิ

จ. (10.30-11.30) SU-502อ.วโิรจน,์ อ.เผ่า

จ. (10.30-11.30) SU-502ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.เผ่า, ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.ประเสรฐิ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.วโิรจน,์ อ. ดร.ชยัยา

พฤ. (13.30-15.30) SU-502การจดัการดูแลผูป้ระสบภยัพบิตัิ8010802 A 2(2-0-4) อ.อรุะณี, อ.วโิรจน์

จ. (08.30-10.30) SU-502กระบวนการวจิยัทางการพยาบาล8013106 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (08.30-10.30) SU-502อ.จนิตนา, อ.เพญ็พโยม

จ. (08.30-10.30) SU-502อ. ดร.ชยัยา, ผศ.

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labผศ. ดร.สุขศิร,ิ

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ.จนิตนา, อ. ดร.ชยัยา

อ. (14.30-16.30) SU-502กฎหมายและจรยิธรรมทางการพยาบาล8013107 A 2(2-0-4) อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

อ. (14.30-16.30) SU-502อ.อรุะณี, อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-502การพยาบาลมารดา ทารก  และผดุงครรภ์8013202 A 3(3-0-6) อ.กรรณิการ,์ อ.ธติพิร

อ. (08.30-11.30) SU-502อ. ดร.นิภาวรรณ

พฤ. (10.30-12.30) SU-502การพยาบาลสุขภาพจติและจติเวชศาสตร์8013501 A 2(2-0-4) อ. ดร.มกุขด์า

พ. (08.30-10.30) SU-502ประเดน็และแนวโนม้การพฒันาวชิาชพี8014108 A 2(2-0-4) อ.กรรณิการ,์ อ.

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.กลัยา,

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.ลออ

อ. (12.30-14.30) SU-502การพยาบาลอนามยัชมุชน 28014602 A 2(2-0-4) ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.มนชยา

อ. (12.30-14.30) SU-502อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46103

นางสาวกติตยิา บญุชูเชิด

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46103

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกติตยิา บญุชูเชิด

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกติตยิา บญุชูเชดิ )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( รศ.สมจนิต ์เพชรพนัธุศ์ร ี)

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5

13

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46104

นางสาวขวญัจริา บทุธิจกัร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46104

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวขวญัจริา บทุธิจกัร

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (10.30-11.30) SU-502การช่วยฟ้ืนคนืชพี8010801 A 2(1-2-3) อ.สทิธ,ิ อ.ประเสรฐิ

จ. (10.30-11.30) SU-502อ.วโิรจน,์ อ.เผ่า

จ. (10.30-11.30) SU-502ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.เผ่า, ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.ประเสรฐิ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.วโิรจน,์ อ. ดร.ชยัยา

พฤ. (13.30-15.30) SU-502การจดัการดูแลผูป้ระสบภยัพบิตัิ8010802 A 2(2-0-4) อ.อรุะณี, อ.วโิรจน์

จ. (08.30-10.30) SU-502กระบวนการวจิยัทางการพยาบาล8013106 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (08.30-10.30) SU-502อ.จนิตนา, อ.เพญ็พโยม

จ. (08.30-10.30) SU-502อ. ดร.ชยัยา, ผศ.

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labผศ. ดร.สุขศิร,ิ

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ.จนิตนา, อ. ดร.ชยัยา

อ. (14.30-16.30) SU-502กฎหมายและจรยิธรรมทางการพยาบาล8013107 A 2(2-0-4) อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

อ. (14.30-16.30) SU-502อ.อรุะณี, อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-502การพยาบาลมารดา ทารก  และผดุงครรภ์8013202 A 3(3-0-6) อ.กรรณิการ,์ อ.ธติพิร

อ. (08.30-11.30) SU-502อ. ดร.นิภาวรรณ

พฤ. (10.30-12.30) SU-502การพยาบาลสุขภาพจติและจติเวชศาสตร์8013501 A 2(2-0-4) อ. ดร.มกุขด์า

พ. (08.30-10.30) SU-502ประเดน็และแนวโนม้การพฒันาวชิาชพี8014108 A 2(2-0-4) อ.กรรณิการ,์ อ.

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.กลัยา,

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.ลออ

อ. (12.30-14.30) SU-502การพยาบาลอนามยัชมุชน 28014602 A 2(2-0-4) ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.มนชยา

อ. (12.30-14.30) SU-502อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46104

นางสาวขวญัจริา บทุธิจกัร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46104

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวขวญัจริา บทุธิจกัร

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวขวญัจริา บทุธจิกัร )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( รศ.สมจนิต ์เพชรพนัธุศ์ร ี)

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5

13

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46105

นางสาวขวญัชีวี รอดขํา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46105

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวขวญัชีว ีรอดขํา

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (10.30-11.30) SU-502การช่วยฟ้ืนคนืชพี8010801 A 2(1-2-3) อ.สทิธ,ิ อ.ประเสรฐิ

จ. (10.30-11.30) SU-502อ.วโิรจน,์ อ.เผ่า

จ. (10.30-11.30) SU-502ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.เผ่า, ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.ประเสรฐิ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.วโิรจน,์ อ. ดร.ชยัยา

พฤ. (13.30-15.30) SU-502การจดัการดูแลผูป้ระสบภยัพบิตัิ8010802 A 2(2-0-4) อ.อรุะณี, อ.วโิรจน์

จ. (08.30-10.30) SU-502กระบวนการวจิยัทางการพยาบาล8013106 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (08.30-10.30) SU-502อ.จนิตนา, อ.เพญ็พโยม

จ. (08.30-10.30) SU-502อ. ดร.ชยัยา, ผศ.

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labผศ. ดร.สุขศิร,ิ

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ.จนิตนา, อ. ดร.ชยัยา

อ. (14.30-16.30) SU-502กฎหมายและจรยิธรรมทางการพยาบาล8013107 A 2(2-0-4) อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

อ. (14.30-16.30) SU-502อ.อรุะณี, อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-502การพยาบาลมารดา ทารก  และผดุงครรภ์8013202 A 3(3-0-6) อ.กรรณิการ,์ อ.ธติพิร

อ. (08.30-11.30) SU-502อ. ดร.นิภาวรรณ

พฤ. (10.30-12.30) SU-502การพยาบาลสุขภาพจติและจติเวชศาสตร์8013501 A 2(2-0-4) อ. ดร.มกุขด์า

พ. (08.30-10.30) SU-502ประเดน็และแนวโนม้การพฒันาวชิาชพี8014108 A 2(2-0-4) อ.กรรณิการ,์ อ.

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.กลัยา,

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.ลออ

อ. (12.30-14.30) SU-502การพยาบาลอนามยัชมุชน 28014602 A 2(2-0-4) ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.มนชยา

อ. (12.30-14.30) SU-502อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46105

นางสาวขวญัชีวี รอดขํา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46105

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวขวญัชีว ีรอดขํา

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวขวญัชวี ีรอดขาํ )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( รศ.สมจนิต ์เพชรพนัธุศ์ร ี)

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5

13

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46106

นางสาวจุฑามาศ ปตัภี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46106

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจุฑามาศ ปตัภี

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (10.30-11.30) SU-502การช่วยฟ้ืนคนืชพี8010801 A 2(1-2-3) อ.สทิธ,ิ อ.ประเสรฐิ

จ. (10.30-11.30) SU-502อ.วโิรจน,์ อ.เผ่า

จ. (10.30-11.30) SU-502ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.เผ่า, ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.ประเสรฐิ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.วโิรจน,์ อ. ดร.ชยัยา

พฤ. (13.30-15.30) SU-502การจดัการดูแลผูป้ระสบภยัพบิตัิ8010802 A 2(2-0-4) อ.อรุะณี, อ.วโิรจน์

จ. (08.30-10.30) SU-502กระบวนการวจิยัทางการพยาบาล8013106 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (08.30-10.30) SU-502อ.จนิตนา, อ.เพญ็พโยม

จ. (08.30-10.30) SU-502อ. ดร.ชยัยา, ผศ.

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labผศ. ดร.สุขศิร,ิ

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ.จนิตนา, อ. ดร.ชยัยา

อ. (14.30-16.30) SU-502กฎหมายและจรยิธรรมทางการพยาบาล8013107 A 2(2-0-4) อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

อ. (14.30-16.30) SU-502อ.อรุะณี, อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-502การพยาบาลมารดา ทารก  และผดุงครรภ์8013202 A 3(3-0-6) อ.กรรณิการ,์ อ.ธติพิร

อ. (08.30-11.30) SU-502อ. ดร.นิภาวรรณ

พฤ. (10.30-12.30) SU-502การพยาบาลสุขภาพจติและจติเวชศาสตร์8013501 A 2(2-0-4) อ. ดร.มกุขด์า

พ. (08.30-10.30) SU-502ประเดน็และแนวโนม้การพฒันาวชิาชพี8014108 A 2(2-0-4) อ.กรรณิการ,์ อ.

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.กลัยา,

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.ลออ

อ. (12.30-14.30) SU-502การพยาบาลอนามยัชมุชน 28014602 A 2(2-0-4) ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.มนชยา

อ. (12.30-14.30) SU-502อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46106

นางสาวจุฑามาศ ปตัภี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46106

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจุฑามาศ ปตัภี

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวจฑุามาศ ปตัภ ี)

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( รศ.สมจนิต ์เพชรพนัธุศ์ร ี)

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5

13

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46107

นางสาวจุไรรตัน์ มูลมัง่

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46107

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจุไรรตัน ์มูลมัง่

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (10.30-11.30) SU-502การช่วยฟ้ืนคนืชพี8010801 A 2(1-2-3) อ.สทิธ,ิ อ.ประเสรฐิ

จ. (10.30-11.30) SU-502อ.วโิรจน,์ อ.เผ่า

จ. (10.30-11.30) SU-502ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.เผ่า, ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.ประเสรฐิ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.วโิรจน,์ อ. ดร.ชยัยา

พฤ. (13.30-15.30) SU-502การจดัการดูแลผูป้ระสบภยัพบิตัิ8010802 A 2(2-0-4) อ.อรุะณี, อ.วโิรจน์

จ. (08.30-10.30) SU-502กระบวนการวจิยัทางการพยาบาล8013106 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (08.30-10.30) SU-502อ.จนิตนา, อ.เพญ็พโยม

จ. (08.30-10.30) SU-502อ. ดร.ชยัยา, ผศ.

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labผศ. ดร.สุขศิร,ิ

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ.จนิตนา, อ. ดร.ชยัยา

อ. (14.30-16.30) SU-502กฎหมายและจรยิธรรมทางการพยาบาล8013107 A 2(2-0-4) อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

อ. (14.30-16.30) SU-502อ.อรุะณี, อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-502การพยาบาลมารดา ทารก  และผดุงครรภ์8013202 A 3(3-0-6) อ.กรรณิการ,์ อ.ธติพิร

อ. (08.30-11.30) SU-502อ. ดร.นิภาวรรณ

พฤ. (10.30-12.30) SU-502การพยาบาลสุขภาพจติและจติเวชศาสตร์8013501 A 2(2-0-4) อ. ดร.มกุขด์า

พ. (08.30-10.30) SU-502ประเดน็และแนวโนม้การพฒันาวชิาชพี8014108 A 2(2-0-4) อ.กรรณิการ,์ อ.

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.กลัยา,

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.ลออ

อ. (12.30-14.30) SU-502การพยาบาลอนามยัชมุชน 28014602 A 2(2-0-4) ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.มนชยา

อ. (12.30-14.30) SU-502อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46107

นางสาวจุไรรตัน์ มูลมัง่

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46107

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจุไรรตัน ์มูลมัง่

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวจไุรรตัน ์มลูม ัง่ )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( รศ.สมจนิต ์เพชรพนัธุศ์ร ี)

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5

13

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46108

นางสาวฐาปณี กอแกว้

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46108

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวฐาปณี กอแกว้

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (10.30-11.30) SU-502การช่วยฟ้ืนคนืชพี8010801 A 2(1-2-3) อ.สทิธ,ิ อ.ประเสรฐิ

จ. (10.30-11.30) SU-502อ.วโิรจน,์ อ.เผ่า

จ. (10.30-11.30) SU-502ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.เผ่า, ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.ประเสรฐิ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.วโิรจน,์ อ. ดร.ชยัยา

พฤ. (13.30-15.30) SU-502การจดัการดูแลผูป้ระสบภยัพบิตัิ8010802 A 2(2-0-4) อ.อรุะณี, อ.วโิรจน์

จ. (08.30-10.30) SU-502กระบวนการวจิยัทางการพยาบาล8013106 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (08.30-10.30) SU-502อ.จนิตนา, อ.เพญ็พโยม

จ. (08.30-10.30) SU-502อ. ดร.ชยัยา, ผศ.

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labผศ. ดร.สุขศิร,ิ

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ.จนิตนา, อ. ดร.ชยัยา

อ. (14.30-16.30) SU-502กฎหมายและจรยิธรรมทางการพยาบาล8013107 A 2(2-0-4) อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

อ. (14.30-16.30) SU-502อ.อรุะณี, อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-502การพยาบาลมารดา ทารก  และผดุงครรภ์8013202 A 3(3-0-6) อ.กรรณิการ,์ อ.ธติพิร

อ. (08.30-11.30) SU-502อ. ดร.นิภาวรรณ

พฤ. (10.30-12.30) SU-502การพยาบาลสุขภาพจติและจติเวชศาสตร์8013501 A 2(2-0-4) อ. ดร.มกุขด์า

พ. (08.30-10.30) SU-502ประเดน็และแนวโนม้การพฒันาวชิาชพี8014108 A 2(2-0-4) อ.กรรณิการ,์ อ.

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.กลัยา,

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.ลออ

อ. (12.30-14.30) SU-502การพยาบาลอนามยัชมุชน 28014602 A 2(2-0-4) ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.มนชยา

อ. (12.30-14.30) SU-502อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46108

นางสาวฐาปณี กอแกว้

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46108

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวฐาปณี กอแกว้

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวฐาปณี กอแกว้ )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( รศ.สมจนิต ์เพชรพนัธุศ์ร ี)

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5

13

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46109

นางสาวณัฐมล สมบูรณ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46109

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐมล สมบูรณ์

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (10.30-11.30) SU-502การช่วยฟ้ืนคนืชพี8010801 A 2(1-2-3) อ.สทิธ,ิ อ.ประเสรฐิ

จ. (10.30-11.30) SU-502อ.วโิรจน,์ อ.เผ่า

จ. (10.30-11.30) SU-502ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.เผ่า, ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.ประเสรฐิ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.วโิรจน,์ อ. ดร.ชยัยา

พฤ. (13.30-15.30) SU-502การจดัการดูแลผูป้ระสบภยัพบิตัิ8010802 A 2(2-0-4) อ.อรุะณี, อ.วโิรจน์

จ. (08.30-10.30) SU-502กระบวนการวจิยัทางการพยาบาล8013106 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (08.30-10.30) SU-502อ.จนิตนา, อ.เพญ็พโยม

จ. (08.30-10.30) SU-502อ. ดร.ชยัยา, ผศ.

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labผศ. ดร.สุขศิร,ิ

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ.จนิตนา, อ. ดร.ชยัยา

อ. (14.30-16.30) SU-502กฎหมายและจรยิธรรมทางการพยาบาล8013107 A 2(2-0-4) อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

อ. (14.30-16.30) SU-502อ.อรุะณี, อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-502การพยาบาลมารดา ทารก  และผดุงครรภ์8013202 A 3(3-0-6) อ.กรรณิการ,์ อ.ธติพิร

อ. (08.30-11.30) SU-502อ. ดร.นิภาวรรณ

พฤ. (10.30-12.30) SU-502การพยาบาลสุขภาพจติและจติเวชศาสตร์8013501 A 2(2-0-4) อ. ดร.มกุขด์า

พ. (08.30-10.30) SU-502ประเดน็และแนวโนม้การพฒันาวชิาชพี8014108 A 2(2-0-4) อ.กรรณิการ,์ อ.

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.กลัยา,

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.ลออ

อ. (12.30-14.30) SU-502การพยาบาลอนามยัชมุชน 28014602 A 2(2-0-4) ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.มนชยา

อ. (12.30-14.30) SU-502อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46109

นางสาวณัฐมล สมบูรณ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46109

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐมล สมบูรณ์

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวณฐัมล สมบูรณ ์)

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( รศ.สมจนิต ์เพชรพนัธุศ์ร ี)

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5

13

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46110

นางสาวทสันีม ดลุยธ์ารา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46110

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวทสันีม ดลุยธ์ารา

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (10.30-11.30) SU-502การช่วยฟ้ืนคนืชพี8010801 A 2(1-2-3) อ.สทิธ,ิ อ.ประเสรฐิ

จ. (10.30-11.30) SU-502อ.วโิรจน,์ อ.เผ่า

จ. (10.30-11.30) SU-502ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.เผ่า, ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.ประเสรฐิ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.วโิรจน,์ อ. ดร.ชยัยา

พฤ. (13.30-15.30) SU-502การจดัการดูแลผูป้ระสบภยัพบิตัิ8010802 A 2(2-0-4) อ.อรุะณี, อ.วโิรจน์

จ. (08.30-10.30) SU-502กระบวนการวจิยัทางการพยาบาล8013106 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (08.30-10.30) SU-502อ.จนิตนา, อ.เพญ็พโยม

จ. (08.30-10.30) SU-502อ. ดร.ชยัยา, ผศ.

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labผศ. ดร.สุขศิร,ิ

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ.จนิตนา, อ. ดร.ชยัยา

อ. (14.30-16.30) SU-502กฎหมายและจรยิธรรมทางการพยาบาล8013107 A 2(2-0-4) อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

อ. (14.30-16.30) SU-502อ.อรุะณี, อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-502การพยาบาลมารดา ทารก  และผดุงครรภ์8013202 A 3(3-0-6) อ.กรรณิการ,์ อ.ธติพิร

อ. (08.30-11.30) SU-502อ. ดร.นิภาวรรณ

พฤ. (10.30-12.30) SU-502การพยาบาลสุขภาพจติและจติเวชศาสตร์8013501 A 2(2-0-4) อ. ดร.มกุขด์า

พ. (08.30-10.30) SU-502ประเดน็และแนวโนม้การพฒันาวชิาชพี8014108 A 2(2-0-4) อ.กรรณิการ,์ อ.

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.กลัยา,

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.ลออ

อ. (12.30-14.30) SU-502การพยาบาลอนามยัชมุชน 28014602 A 2(2-0-4) ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.มนชยา

อ. (12.30-14.30) SU-502อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46110

นางสาวทสันีม ดลุยธ์ารา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46110

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวทสันีม ดลุยธ์ารา

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวทสันีม ดุลยธ์ารา )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( รศ.สมจนิต ์เพชรพนัธุศ์ร ี)

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5

13

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46111

นางสาวนฐัมล วงัครีี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46111

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนฐัมล วงัครีี

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (10.30-11.30) SU-502การช่วยฟ้ืนคนืชพี8010801 A 2(1-2-3) อ.สทิธ,ิ อ.ประเสรฐิ

จ. (10.30-11.30) SU-502อ.วโิรจน,์ อ.เผ่า

จ. (10.30-11.30) SU-502ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.เผ่า, ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.ประเสรฐิ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.วโิรจน,์ อ. ดร.ชยัยา

พฤ. (13.30-15.30) SU-502การจดัการดูแลผูป้ระสบภยัพบิตัิ8010802 A 2(2-0-4) อ.อรุะณี, อ.วโิรจน์

จ. (08.30-10.30) SU-502กระบวนการวจิยัทางการพยาบาล8013106 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (08.30-10.30) SU-502อ.จนิตนา, อ.เพญ็พโยม

จ. (08.30-10.30) SU-502อ. ดร.ชยัยา, ผศ.

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labผศ. ดร.สุขศิร,ิ

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ.จนิตนา, อ. ดร.ชยัยา

อ. (14.30-16.30) SU-502กฎหมายและจรยิธรรมทางการพยาบาล8013107 A 2(2-0-4) อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

อ. (14.30-16.30) SU-502อ.อรุะณี, อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-502การพยาบาลมารดา ทารก  และผดุงครรภ์8013202 A 3(3-0-6) อ.กรรณิการ,์ อ.ธติพิร

อ. (08.30-11.30) SU-502อ. ดร.นิภาวรรณ

พฤ. (10.30-12.30) SU-502การพยาบาลสุขภาพจติและจติเวชศาสตร์8013501 A 2(2-0-4) อ. ดร.มกุขด์า

พ. (08.30-10.30) SU-502ประเดน็และแนวโนม้การพฒันาวชิาชพี8014108 A 2(2-0-4) อ.กรรณิการ,์ อ.

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.กลัยา,

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.ลออ

อ. (12.30-14.30) SU-502การพยาบาลอนามยัชมุชน 28014602 A 2(2-0-4) ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.มนชยา

อ. (12.30-14.30) SU-502อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46111

นางสาวนฐัมล วงัครีี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46111

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนฐัมล วงัครีี

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวนฐัมล วงัครี ี)

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( รศ.สมจนิต ์เพชรพนัธุศ์ร ี)

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5

13

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46112

นางสาวนนัทชิา ไชยยศ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46112

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนนัทชิา ไชยยศ

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (10.30-11.30) SU-502การช่วยฟ้ืนคนืชพี8010801 A 2(1-2-3) อ.สทิธ,ิ อ.ประเสรฐิ

จ. (10.30-11.30) SU-502อ.วโิรจน,์ อ.เผ่า

จ. (10.30-11.30) SU-502ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.เผ่า, ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.ประเสรฐิ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.วโิรจน,์ อ. ดร.ชยัยา

พฤ. (13.30-15.30) SU-502การจดัการดูแลผูป้ระสบภยัพบิตัิ8010802 A 2(2-0-4) อ.อรุะณี, อ.วโิรจน์

จ. (08.30-10.30) SU-502กระบวนการวจิยัทางการพยาบาล8013106 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (08.30-10.30) SU-502อ.จนิตนา, อ.เพญ็พโยม

จ. (08.30-10.30) SU-502อ. ดร.ชยัยา, ผศ.

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labผศ. ดร.สุขศิร,ิ

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ.จนิตนา, อ. ดร.ชยัยา

อ. (14.30-16.30) SU-502กฎหมายและจรยิธรรมทางการพยาบาล8013107 A 2(2-0-4) อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

อ. (14.30-16.30) SU-502อ.อรุะณี, อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-502การพยาบาลมารดา ทารก  และผดุงครรภ์8013202 A 3(3-0-6) อ.กรรณิการ,์ อ.ธติพิร

อ. (08.30-11.30) SU-502อ. ดร.นิภาวรรณ

พฤ. (10.30-12.30) SU-502การพยาบาลสุขภาพจติและจติเวชศาสตร์8013501 A 2(2-0-4) อ. ดร.มกุขด์า

พ. (08.30-10.30) SU-502ประเดน็และแนวโนม้การพฒันาวชิาชพี8014108 A 2(2-0-4) อ.กรรณิการ,์ อ.

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.กลัยา,

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.ลออ

อ. (12.30-14.30) SU-502การพยาบาลอนามยัชมุชน 28014602 A 2(2-0-4) ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.มนชยา

อ. (12.30-14.30) SU-502อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46112

นางสาวนนัทชิา ไชยยศ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46112

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนนัทชิา ไชยยศ

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวนนัทชิา ไชยยศ )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( รศ.สมจนิต ์เพชรพนัธุศ์ร ี)

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5

13

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46113

นางสาวนาตยา สงิหท์อง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46113

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนาตยา สงิหท์อง

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (10.30-11.30) SU-502การช่วยฟ้ืนคนืชพี8010801 A 2(1-2-3) อ.สทิธ,ิ อ.ประเสรฐิ

จ. (10.30-11.30) SU-502อ.วโิรจน,์ อ.เผ่า

จ. (10.30-11.30) SU-502ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.เผ่า, ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.ประเสรฐิ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.วโิรจน,์ อ. ดร.ชยัยา

พฤ. (13.30-15.30) SU-502การจดัการดูแลผูป้ระสบภยัพบิตัิ8010802 A 2(2-0-4) อ.อรุะณี, อ.วโิรจน์

จ. (08.30-10.30) SU-502กระบวนการวจิยัทางการพยาบาล8013106 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (08.30-10.30) SU-502อ.จนิตนา, อ.เพญ็พโยม

จ. (08.30-10.30) SU-502อ. ดร.ชยัยา, ผศ.

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labผศ. ดร.สุขศิร,ิ

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ.จนิตนา, อ. ดร.ชยัยา

อ. (14.30-16.30) SU-502กฎหมายและจรยิธรรมทางการพยาบาล8013107 A 2(2-0-4) อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

อ. (14.30-16.30) SU-502อ.อรุะณี, อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-502การพยาบาลมารดา ทารก  และผดุงครรภ์8013202 A 3(3-0-6) อ.กรรณิการ,์ อ.ธติพิร

อ. (08.30-11.30) SU-502อ. ดร.นิภาวรรณ

พฤ. (10.30-12.30) SU-502การพยาบาลสุขภาพจติและจติเวชศาสตร์8013501 A 2(2-0-4) อ. ดร.มกุขด์า

พ. (08.30-10.30) SU-502ประเดน็และแนวโนม้การพฒันาวชิาชพี8014108 A 2(2-0-4) อ.กรรณิการ,์ อ.

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.กลัยา,

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.ลออ

อ. (12.30-14.30) SU-502การพยาบาลอนามยัชมุชน 28014602 A 2(2-0-4) ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.มนชยา

อ. (12.30-14.30) SU-502อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46113

นางสาวนาตยา สงิหท์อง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46113

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนาตยา สงิหท์อง

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวนาตยา สงิหท์อง )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( รศ.สมจนิต ์เพชรพนัธุศ์ร ี)

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5

13

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46115

นางสาวน้ําผ้ึง วงคาํหาญ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46115

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวน้ําผ้ึง วงคาํหาญ

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (10.30-11.30) SU-502การช่วยฟ้ืนคนืชพี8010801 A 2(1-2-3) อ.สทิธ,ิ อ.ประเสรฐิ

จ. (10.30-11.30) SU-502อ.วโิรจน,์ อ.เผ่า

จ. (10.30-11.30) SU-502ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.เผ่า, ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.ประเสรฐิ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.วโิรจน,์ อ. ดร.ชยัยา

พฤ. (13.30-15.30) SU-502การจดัการดูแลผูป้ระสบภยัพบิตัิ8010802 A 2(2-0-4) อ.อรุะณี, อ.วโิรจน์

จ. (08.30-10.30) SU-502กระบวนการวจิยัทางการพยาบาล8013106 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (08.30-10.30) SU-502อ.จนิตนา, อ.เพญ็พโยม

จ. (08.30-10.30) SU-502อ. ดร.ชยัยา, ผศ.

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labผศ. ดร.สุขศิร,ิ

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ.จนิตนา, อ. ดร.ชยัยา

อ. (14.30-16.30) SU-502กฎหมายและจรยิธรรมทางการพยาบาล8013107 A 2(2-0-4) อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

อ. (14.30-16.30) SU-502อ.อรุะณี, อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-502การพยาบาลมารดา ทารก  และผดุงครรภ์8013202 A 3(3-0-6) อ.กรรณิการ,์ อ.ธติพิร

อ. (08.30-11.30) SU-502อ. ดร.นิภาวรรณ

พฤ. (10.30-12.30) SU-502การพยาบาลสุขภาพจติและจติเวชศาสตร์8013501 A 2(2-0-4) อ. ดร.มกุขด์า

พ. (08.30-10.30) SU-502ประเดน็และแนวโนม้การพฒันาวชิาชพี8014108 A 2(2-0-4) อ.กรรณิการ,์ อ.

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.กลัยา,

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.ลออ

อ. (12.30-14.30) SU-502การพยาบาลอนามยัชมุชน 28014602 A 2(2-0-4) ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.มนชยา

อ. (12.30-14.30) SU-502อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46115

นางสาวน้ําผ้ึง วงคาํหาญ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46115

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวน้ําผ้ึง วงคาํหาญ

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวนํา้ผึ้ง วงคาํหาญ )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( รศ.สมจนิต ์เพชรพนัธุศ์ร ี)

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5

13

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46116

นางสาวน้ําเพชร พทุธเสน

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46116

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวน้ําเพชร พทุธเสน

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (10.30-11.30) SU-502การช่วยฟ้ืนคนืชพี8010801 A 2(1-2-3) อ.สทิธ,ิ อ.ประเสรฐิ

จ. (10.30-11.30) SU-502อ.วโิรจน,์ อ.เผ่า

จ. (10.30-11.30) SU-502ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.เผ่า, ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.ประเสรฐิ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.วโิรจน,์ อ. ดร.ชยัยา

พฤ. (13.30-15.30) SU-502การจดัการดูแลผูป้ระสบภยัพบิตัิ8010802 A 2(2-0-4) อ.อรุะณี, อ.วโิรจน์

จ. (08.30-10.30) SU-502กระบวนการวจิยัทางการพยาบาล8013106 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (08.30-10.30) SU-502อ.จนิตนา, อ.เพญ็พโยม

จ. (08.30-10.30) SU-502อ. ดร.ชยัยา, ผศ.

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labผศ. ดร.สุขศิร,ิ

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ.จนิตนา, อ. ดร.ชยัยา

อ. (14.30-16.30) SU-502กฎหมายและจรยิธรรมทางการพยาบาล8013107 A 2(2-0-4) อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

อ. (14.30-16.30) SU-502อ.อรุะณี, อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-502การพยาบาลมารดา ทารก  และผดุงครรภ์8013202 A 3(3-0-6) อ.กรรณิการ,์ อ.ธติพิร

อ. (08.30-11.30) SU-502อ. ดร.นิภาวรรณ

พฤ. (10.30-12.30) SU-502การพยาบาลสุขภาพจติและจติเวชศาสตร์8013501 A 2(2-0-4) อ. ดร.มกุขด์า

พ. (08.30-10.30) SU-502ประเดน็และแนวโนม้การพฒันาวชิาชพี8014108 A 2(2-0-4) อ.กรรณิการ,์ อ.

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.กลัยา,

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.ลออ

อ. (12.30-14.30) SU-502การพยาบาลอนามยัชมุชน 28014602 A 2(2-0-4) ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.มนชยา

อ. (12.30-14.30) SU-502อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46116

นางสาวน้ําเพชร พทุธเสน

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46116

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวน้ําเพชร พทุธเสน

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวนํา้เพชร พทุธเสน )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( รศ.สมจนิต ์เพชรพนัธุศ์ร ี)

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5

13

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46118

นางสาวปทติตา หาญปิน

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46118

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปทติตา หาญปิน

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (10.30-11.30) SU-502การช่วยฟ้ืนคนืชพี8010801 A 2(1-2-3) อ.สทิธ,ิ อ.ประเสรฐิ

จ. (10.30-11.30) SU-502อ.วโิรจน,์ อ.เผ่า

จ. (10.30-11.30) SU-502ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.เผ่า, ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.ประเสรฐิ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.วโิรจน,์ อ. ดร.ชยัยา

พฤ. (13.30-15.30) SU-502การจดัการดูแลผูป้ระสบภยัพบิตัิ8010802 A 2(2-0-4) อ.อรุะณี, อ.วโิรจน์

จ. (08.30-10.30) SU-502กระบวนการวจิยัทางการพยาบาล8013106 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (08.30-10.30) SU-502อ.จนิตนา, อ.เพญ็พโยม

จ. (08.30-10.30) SU-502อ. ดร.ชยัยา, ผศ.

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labผศ. ดร.สุขศิร,ิ

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ.จนิตนา, อ. ดร.ชยัยา

อ. (14.30-16.30) SU-502กฎหมายและจรยิธรรมทางการพยาบาล8013107 A 2(2-0-4) อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

อ. (14.30-16.30) SU-502อ.อรุะณี, อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-502การพยาบาลมารดา ทารก  และผดุงครรภ์8013202 A 3(3-0-6) อ.กรรณิการ,์ อ.ธติพิร

อ. (08.30-11.30) SU-502อ. ดร.นิภาวรรณ

พฤ. (10.30-12.30) SU-502การพยาบาลสุขภาพจติและจติเวชศาสตร์8013501 A 2(2-0-4) อ. ดร.มกุขด์า

พ. (08.30-10.30) SU-502ประเดน็และแนวโนม้การพฒันาวชิาชพี8014108 A 2(2-0-4) อ.กรรณิการ,์ อ.

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.กลัยา,

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.ลออ

อ. (12.30-14.30) SU-502การพยาบาลอนามยัชมุชน 28014602 A 2(2-0-4) ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.มนชยา

อ. (12.30-14.30) SU-502อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46118

นางสาวปทติตา หาญปิน

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46118

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปทติตา หาญปิน

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวปทติตา หาญปิน )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( รศ.สมจนิต ์เพชรพนัธุศ์ร ี)

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5

13

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46119

นางสาวพลอยไพลนิ อนิเมฆ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46119

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพลอยไพลนิ อนิเมฆ

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (10.30-11.30) SU-502การช่วยฟ้ืนคนืชพี8010801 A 2(1-2-3) อ.สทิธ,ิ อ.ประเสรฐิ

จ. (10.30-11.30) SU-502อ.วโิรจน,์ อ.เผ่า

จ. (10.30-11.30) SU-502ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.เผ่า, ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.ประเสรฐิ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.วโิรจน,์ อ. ดร.ชยัยา

พฤ. (13.30-15.30) SU-502การจดัการดูแลผูป้ระสบภยัพบิตัิ8010802 A 2(2-0-4) อ.อรุะณี, อ.วโิรจน์

จ. (08.30-10.30) SU-502กระบวนการวจิยัทางการพยาบาล8013106 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (08.30-10.30) SU-502อ.จนิตนา, อ.เพญ็พโยม

จ. (08.30-10.30) SU-502อ. ดร.ชยัยา, ผศ.

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labผศ. ดร.สุขศิร,ิ

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ.จนิตนา, อ. ดร.ชยัยา

อ. (14.30-16.30) SU-502กฎหมายและจรยิธรรมทางการพยาบาล8013107 A 2(2-0-4) อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

อ. (14.30-16.30) SU-502อ.อรุะณี, อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-502การพยาบาลมารดา ทารก  และผดุงครรภ์8013202 A 3(3-0-6) อ.กรรณิการ,์ อ.ธติพิร

อ. (08.30-11.30) SU-502อ. ดร.นิภาวรรณ

พฤ. (10.30-12.30) SU-502การพยาบาลสุขภาพจติและจติเวชศาสตร์8013501 A 2(2-0-4) อ. ดร.มกุขด์า

พ. (08.30-10.30) SU-502ประเดน็และแนวโนม้การพฒันาวชิาชพี8014108 A 2(2-0-4) อ.กรรณิการ,์ อ.

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.กลัยา,

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.ลออ

อ. (12.30-14.30) SU-502การพยาบาลอนามยัชมุชน 28014602 A 2(2-0-4) ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.มนชยา

อ. (12.30-14.30) SU-502อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46119

นางสาวพลอยไพลนิ อนิเมฆ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46119

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพลอยไพลนิ อนิเมฆ

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวพลอยไพลนิ อนิเมฆ )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( รศ.สมจนิต ์เพชรพนัธุศ์ร ี)

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5

13

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46120

นางสาวแพรพลอย อตัสาร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46120

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวแพรพลอย อตัสาร

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (10.30-11.30) SU-502การช่วยฟ้ืนคนืชพี8010801 A 2(1-2-3) อ.สทิธ,ิ อ.ประเสรฐิ

จ. (10.30-11.30) SU-502อ.วโิรจน,์ อ.เผ่า

จ. (10.30-11.30) SU-502ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.เผ่า, ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.ประเสรฐิ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.วโิรจน,์ อ. ดร.ชยัยา

พฤ. (13.30-15.30) SU-502การจดัการดูแลผูป้ระสบภยัพบิตัิ8010802 A 2(2-0-4) อ.อรุะณี, อ.วโิรจน์

จ. (08.30-10.30) SU-502กระบวนการวจิยัทางการพยาบาล8013106 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (08.30-10.30) SU-502อ.จนิตนา, อ.เพญ็พโยม

จ. (08.30-10.30) SU-502อ. ดร.ชยัยา, ผศ.

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labผศ. ดร.สุขศิร,ิ

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ.จนิตนา, อ. ดร.ชยัยา

อ. (14.30-16.30) SU-502กฎหมายและจรยิธรรมทางการพยาบาล8013107 A 2(2-0-4) อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

อ. (14.30-16.30) SU-502อ.อรุะณี, อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-502การพยาบาลมารดา ทารก  และผดุงครรภ์8013202 A 3(3-0-6) อ.กรรณิการ,์ อ.ธติพิร

อ. (08.30-11.30) SU-502อ. ดร.นิภาวรรณ

พฤ. (10.30-12.30) SU-502การพยาบาลสุขภาพจติและจติเวชศาสตร์8013501 A 2(2-0-4) อ. ดร.มกุขด์า

พ. (08.30-10.30) SU-502ประเดน็และแนวโนม้การพฒันาวชิาชพี8014108 A 2(2-0-4) อ.กรรณิการ,์ อ.

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.กลัยา,

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.ลออ

อ. (12.30-14.30) SU-502การพยาบาลอนามยัชมุชน 28014602 A 2(2-0-4) ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.มนชยา

อ. (12.30-14.30) SU-502อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46120

นางสาวแพรพลอย อตัสาร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46120

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวแพรพลอย อตัสาร

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวแพรพลอย อตัสาร )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( รศ.สมจนิต ์เพชรพนัธุศ์ร ี)

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5

13

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46121

นางสาวยสัมีน อาแวกาเซ็ง (ทนุ)

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46121

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวยสัมีน อาแวกาเซ็ง (ทนุ)

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (10.30-11.30) SU-502การช่วยฟ้ืนคนืชพี8010801 A 2(1-2-3) อ.สทิธ,ิ อ.ประเสรฐิ

จ. (10.30-11.30) SU-502อ.วโิรจน,์ อ.เผ่า

จ. (10.30-11.30) SU-502ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.เผ่า, ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.ประเสรฐิ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.วโิรจน,์ อ. ดร.ชยัยา

พฤ. (13.30-15.30) SU-502การจดัการดูแลผูป้ระสบภยัพบิตัิ8010802 A 2(2-0-4) อ.อรุะณี, อ.วโิรจน์

จ. (08.30-10.30) SU-502กระบวนการวจิยัทางการพยาบาล8013106 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (08.30-10.30) SU-502อ.จนิตนา, อ.เพญ็พโยม

จ. (08.30-10.30) SU-502อ. ดร.ชยัยา, ผศ.

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labผศ. ดร.สุขศิร,ิ

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ.จนิตนา, อ. ดร.ชยัยา

อ. (14.30-16.30) SU-502กฎหมายและจรยิธรรมทางการพยาบาล8013107 A 2(2-0-4) อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

อ. (14.30-16.30) SU-502อ.อรุะณี, อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-502การพยาบาลมารดา ทารก  และผดุงครรภ์8013202 A 3(3-0-6) อ.กรรณิการ,์ อ.ธติพิร

อ. (08.30-11.30) SU-502อ. ดร.นิภาวรรณ

พฤ. (10.30-12.30) SU-502การพยาบาลสุขภาพจติและจติเวชศาสตร์8013501 A 2(2-0-4) อ. ดร.มกุขด์า

พ. (08.30-10.30) SU-502ประเดน็และแนวโนม้การพฒันาวชิาชพี8014108 A 2(2-0-4) อ.กรรณิการ,์ อ.

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.กลัยา,

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.ลออ

อ. (12.30-14.30) SU-502การพยาบาลอนามยัชมุชน 28014602 A 2(2-0-4) ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.มนชยา

อ. (12.30-14.30) SU-502อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46121

นางสาวยสัมีน อาแวกาเซ็ง (ทนุ)

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46121

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวยสัมีน อาแวกาเซ็ง (ทนุ)

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวยสัมนี อาแวกาเซง็ (ทนุ) )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( รศ.สมจนิต ์เพชรพนัธุศ์ร ี)

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5

13

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46122

นางสาวรชัฎาภรณ์ วงศเ์สถยีร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46122

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรชัฎาภรณ์ วงศเ์สถยีร

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (10.30-11.30) SU-502การช่วยฟ้ืนคนืชพี8010801 A 2(1-2-3) อ.สทิธ,ิ อ.ประเสรฐิ

จ. (10.30-11.30) SU-502อ.วโิรจน,์ อ.เผ่า

จ. (10.30-11.30) SU-502ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.เผ่า, ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.ประเสรฐิ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.วโิรจน,์ อ. ดร.ชยัยา

พฤ. (13.30-15.30) SU-502การจดัการดูแลผูป้ระสบภยัพบิตัิ8010802 A 2(2-0-4) อ.อรุะณี, อ.วโิรจน์

จ. (08.30-10.30) SU-502กระบวนการวจิยัทางการพยาบาล8013106 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (08.30-10.30) SU-502อ.จนิตนา, อ.เพญ็พโยม

จ. (08.30-10.30) SU-502อ. ดร.ชยัยา, ผศ.

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labผศ. ดร.สุขศิร,ิ

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ.จนิตนา, อ. ดร.ชยัยา

อ. (14.30-16.30) SU-502กฎหมายและจรยิธรรมทางการพยาบาล8013107 A 2(2-0-4) อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

อ. (14.30-16.30) SU-502อ.อรุะณี, อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-502การพยาบาลมารดา ทารก  และผดุงครรภ์8013202 A 3(3-0-6) อ.กรรณิการ,์ อ.ธติพิร

อ. (08.30-11.30) SU-502อ. ดร.นิภาวรรณ

พฤ. (10.30-12.30) SU-502การพยาบาลสุขภาพจติและจติเวชศาสตร์8013501 A 2(2-0-4) อ. ดร.มกุขด์า

พ. (08.30-10.30) SU-502ประเดน็และแนวโนม้การพฒันาวชิาชพี8014108 A 2(2-0-4) อ.กรรณิการ,์ อ.

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.กลัยา,

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.ลออ

อ. (12.30-14.30) SU-502การพยาบาลอนามยัชมุชน 28014602 A 2(2-0-4) ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.มนชยา

อ. (12.30-14.30) SU-502อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46122

นางสาวรชัฎาภรณ์ วงศเ์สถยีร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46122

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรชัฎาภรณ์ วงศเ์สถยีร

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวรชัฎาภรณ ์วงศเ์สถยีร )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( รศ.สมจนิต ์เพชรพนัธุศ์ร ี)

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5

13

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46123

นางสาววนัดี อุน่อาษา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46123

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววนัดี อุน่อาษา

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (10.30-11.30) SU-502การช่วยฟ้ืนคนืชพี8010801 A 2(1-2-3) อ.สทิธ,ิ อ.ประเสรฐิ

จ. (10.30-11.30) SU-502อ.วโิรจน,์ อ.เผ่า

จ. (10.30-11.30) SU-502ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.เผ่า, ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.ประเสรฐิ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.วโิรจน,์ อ. ดร.ชยัยา

พฤ. (13.30-15.30) SU-502การจดัการดูแลผูป้ระสบภยัพบิตัิ8010802 A 2(2-0-4) อ.อรุะณี, อ.วโิรจน์

จ. (08.30-10.30) SU-502กระบวนการวจิยัทางการพยาบาล8013106 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (08.30-10.30) SU-502อ.จนิตนา, อ.เพญ็พโยม

จ. (08.30-10.30) SU-502อ. ดร.ชยัยา, ผศ.

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labผศ. ดร.สุขศิร,ิ

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ.จนิตนา, อ. ดร.ชยัยา

อ. (14.30-16.30) SU-502กฎหมายและจรยิธรรมทางการพยาบาล8013107 A 2(2-0-4) อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

อ. (14.30-16.30) SU-502อ.อรุะณี, อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-502การพยาบาลมารดา ทารก  และผดุงครรภ์8013202 A 3(3-0-6) อ.กรรณิการ,์ อ.ธติพิร

อ. (08.30-11.30) SU-502อ. ดร.นิภาวรรณ

พฤ. (10.30-12.30) SU-502การพยาบาลสุขภาพจติและจติเวชศาสตร์8013501 A 2(2-0-4) อ. ดร.มกุขด์า

พ. (08.30-10.30) SU-502ประเดน็และแนวโนม้การพฒันาวชิาชพี8014108 A 2(2-0-4) อ.กรรณิการ,์ อ.

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.กลัยา,

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.ลออ

อ. (12.30-14.30) SU-502การพยาบาลอนามยัชมุชน 28014602 A 2(2-0-4) ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.มนชยา

อ. (12.30-14.30) SU-502อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46123

นางสาววนัดี อุน่อาษา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46123

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววนัดี อุน่อาษา

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาววนัด ีอุ่นอาษา )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( รศ.สมจนิต ์เพชรพนัธุศ์ร ี)

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5

13

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46124

นางสาววารุณี เอมโอษฐ ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46124

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววารุณี เอมโอษฐ ์

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (10.30-11.30) SU-502การช่วยฟ้ืนคนืชพี8010801 A 2(1-2-3) อ.สทิธ,ิ อ.ประเสรฐิ

จ. (10.30-11.30) SU-502อ.วโิรจน,์ อ.เผ่า

จ. (10.30-11.30) SU-502ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.เผ่า, ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.ประเสรฐิ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.วโิรจน,์ อ. ดร.ชยัยา

พฤ. (13.30-15.30) SU-502การจดัการดูแลผูป้ระสบภยัพบิตัิ8010802 A 2(2-0-4) อ.อรุะณี, อ.วโิรจน์

จ. (08.30-10.30) SU-502กระบวนการวจิยัทางการพยาบาล8013106 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (08.30-10.30) SU-502อ.จนิตนา, อ.เพญ็พโยม

จ. (08.30-10.30) SU-502อ. ดร.ชยัยา, ผศ.

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labผศ. ดร.สุขศิร,ิ

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ.จนิตนา, อ. ดร.ชยัยา

อ. (14.30-16.30) SU-502กฎหมายและจรยิธรรมทางการพยาบาล8013107 A 2(2-0-4) อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

อ. (14.30-16.30) SU-502อ.อรุะณี, อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-502การพยาบาลมารดา ทารก  และผดุงครรภ์8013202 A 3(3-0-6) อ.กรรณิการ,์ อ.ธติพิร

อ. (08.30-11.30) SU-502อ. ดร.นิภาวรรณ

พฤ. (10.30-12.30) SU-502การพยาบาลสุขภาพจติและจติเวชศาสตร์8013501 A 2(2-0-4) อ. ดร.มกุขด์า

พ. (08.30-10.30) SU-502ประเดน็และแนวโนม้การพฒันาวชิาชพี8014108 A 2(2-0-4) อ.กรรณิการ,์ อ.

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.กลัยา,

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.ลออ

อ. (12.30-14.30) SU-502การพยาบาลอนามยัชมุชน 28014602 A 2(2-0-4) ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.มนชยา

อ. (12.30-14.30) SU-502อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46124

นางสาววารุณี เอมโอษฐ ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46124

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววารุณี เอมโอษฐ ์

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาววารุณี เอมโอษฐ ์)

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( รศ.สมจนิต ์เพชรพนัธุศ์ร ี)

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5

13

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46125

นางสาววิภาดา ถาวร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46125

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววภิาดา ถาวร

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (10.30-11.30) SU-502การช่วยฟ้ืนคนืชพี8010801 A 2(1-2-3) อ.สทิธ,ิ อ.ประเสรฐิ

จ. (10.30-11.30) SU-502อ.วโิรจน,์ อ.เผ่า

จ. (10.30-11.30) SU-502ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.เผ่า, ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.ประเสรฐิ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.วโิรจน,์ อ. ดร.ชยัยา

พฤ. (13.30-15.30) SU-502การจดัการดูแลผูป้ระสบภยัพบิตัิ8010802 A 2(2-0-4) อ.อรุะณี, อ.วโิรจน์

จ. (08.30-10.30) SU-502กระบวนการวจิยัทางการพยาบาล8013106 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (08.30-10.30) SU-502อ.จนิตนา, อ.เพญ็พโยม

จ. (08.30-10.30) SU-502อ. ดร.ชยัยา, ผศ.

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labผศ. ดร.สุขศิร,ิ

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ.จนิตนา, อ. ดร.ชยัยา

อ. (14.30-16.30) SU-502กฎหมายและจรยิธรรมทางการพยาบาล8013107 A 2(2-0-4) อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

อ. (14.30-16.30) SU-502อ.อรุะณี, อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-502การพยาบาลมารดา ทารก  และผดุงครรภ์8013202 A 3(3-0-6) อ.กรรณิการ,์ อ.ธติพิร

อ. (08.30-11.30) SU-502อ. ดร.นิภาวรรณ

พฤ. (10.30-12.30) SU-502การพยาบาลสุขภาพจติและจติเวชศาสตร์8013501 A 2(2-0-4) อ. ดร.มกุขด์า

พ. (08.30-10.30) SU-502ประเดน็และแนวโนม้การพฒันาวชิาชพี8014108 A 2(2-0-4) อ.กรรณิการ,์ อ.

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.กลัยา,

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.ลออ

อ. (12.30-14.30) SU-502การพยาบาลอนามยัชมุชน 28014602 A 2(2-0-4) ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.มนชยา

อ. (12.30-14.30) SU-502อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46125

นางสาววิภาดา ถาวร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46125

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววภิาดา ถาวร

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาววภิาดา ถาวร )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( รศ.สมจนิต ์เพชรพนัธุศ์ร ี)

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5

13

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46126

นางสาวศตพร สารเสนา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46126

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศตพร สารเสนา

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (10.30-11.30) SU-502การช่วยฟ้ืนคนืชพี8010801 A 2(1-2-3) อ.สทิธ,ิ อ.ประเสรฐิ

จ. (10.30-11.30) SU-502อ.วโิรจน,์ อ.เผ่า

จ. (10.30-11.30) SU-502ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.เผ่า, ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.ประเสรฐิ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.วโิรจน,์ อ. ดร.ชยัยา

พฤ. (13.30-15.30) SU-502การจดัการดูแลผูป้ระสบภยัพบิตัิ8010802 A 2(2-0-4) อ.อรุะณี, อ.วโิรจน์

จ. (08.30-10.30) SU-502กระบวนการวจิยัทางการพยาบาล8013106 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (08.30-10.30) SU-502อ.จนิตนา, อ.เพญ็พโยม

จ. (08.30-10.30) SU-502อ. ดร.ชยัยา, ผศ.

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labผศ. ดร.สุขศิร,ิ

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ.จนิตนา, อ. ดร.ชยัยา

อ. (14.30-16.30) SU-502กฎหมายและจรยิธรรมทางการพยาบาล8013107 A 2(2-0-4) อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

อ. (14.30-16.30) SU-502อ.อรุะณี, อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-502การพยาบาลมารดา ทารก  และผดุงครรภ์8013202 A 3(3-0-6) อ.กรรณิการ,์ อ.ธติพิร

อ. (08.30-11.30) SU-502อ. ดร.นิภาวรรณ

พฤ. (10.30-12.30) SU-502การพยาบาลสุขภาพจติและจติเวชศาสตร์8013501 A 2(2-0-4) อ. ดร.มกุขด์า

พ. (08.30-10.30) SU-502ประเดน็และแนวโนม้การพฒันาวชิาชพี8014108 A 2(2-0-4) อ.กรรณิการ,์ อ.

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.กลัยา,

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.ลออ

อ. (12.30-14.30) SU-502การพยาบาลอนามยัชมุชน 28014602 A 2(2-0-4) ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.มนชยา

อ. (12.30-14.30) SU-502อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46126

นางสาวศตพร สารเสนา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46126

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศตพร สารเสนา

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวศตพร สารเสนา )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( รศ.สมจนิต ์เพชรพนัธุศ์ร ี)

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5

13

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46127

นางสาวสกุญัญา ศรสีมยั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46127

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสกุญัญา ศรสีมยั

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (10.30-11.30) SU-502การช่วยฟ้ืนคนืชพี8010801 A 2(1-2-3) อ.สทิธ,ิ อ.ประเสรฐิ

จ. (10.30-11.30) SU-502อ.วโิรจน,์ อ.เผ่า

จ. (10.30-11.30) SU-502ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.เผ่า, ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.ประเสรฐิ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.วโิรจน,์ อ. ดร.ชยัยา

พฤ. (13.30-15.30) SU-502การจดัการดูแลผูป้ระสบภยัพบิตัิ8010802 A 2(2-0-4) อ.อรุะณี, อ.วโิรจน์

จ. (08.30-10.30) SU-502กระบวนการวจิยัทางการพยาบาล8013106 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (08.30-10.30) SU-502อ.จนิตนา, อ.เพญ็พโยม

จ. (08.30-10.30) SU-502อ. ดร.ชยัยา, ผศ.

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labผศ. ดร.สุขศิร,ิ

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ.จนิตนา, อ. ดร.ชยัยา

อ. (14.30-16.30) SU-502กฎหมายและจรยิธรรมทางการพยาบาล8013107 A 2(2-0-4) อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

อ. (14.30-16.30) SU-502อ.อรุะณี, อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-502การพยาบาลมารดา ทารก  และผดุงครรภ์8013202 A 3(3-0-6) อ.กรรณิการ,์ อ.ธติพิร

อ. (08.30-11.30) SU-502อ. ดร.นิภาวรรณ

พฤ. (10.30-12.30) SU-502การพยาบาลสุขภาพจติและจติเวชศาสตร์8013501 A 2(2-0-4) อ. ดร.มกุขด์า

พ. (08.30-10.30) SU-502ประเดน็และแนวโนม้การพฒันาวชิาชพี8014108 A 2(2-0-4) อ.กรรณิการ,์ อ.

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.กลัยา,

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.ลออ

อ. (12.30-14.30) SU-502การพยาบาลอนามยัชมุชน 28014602 A 2(2-0-4) ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.มนชยา

อ. (12.30-14.30) SU-502อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46127

นางสาวสกุญัญา ศรสีมยั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46127

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสกุญัญา ศรสีมยั

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุกญัญา ศรสีมยั )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( รศ.สมจนิต ์เพชรพนัธุศ์ร ี)

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5

13

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46128

นางสาวสจุติตรา พูลสวสัด์ิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46128

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสจุติตรา พูลสวสัด์ิ

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (10.30-11.30) SU-502การช่วยฟ้ืนคนืชพี8010801 A 2(1-2-3) อ.สทิธ,ิ อ.ประเสรฐิ

จ. (10.30-11.30) SU-502อ.วโิรจน,์ อ.เผ่า

จ. (10.30-11.30) SU-502ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.เผ่า, ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.ประเสรฐิ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.วโิรจน,์ อ. ดร.ชยัยา

พฤ. (13.30-15.30) SU-502การจดัการดูแลผูป้ระสบภยัพบิตัิ8010802 A 2(2-0-4) อ.อรุะณี, อ.วโิรจน์

จ. (08.30-10.30) SU-502กระบวนการวจิยัทางการพยาบาล8013106 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (08.30-10.30) SU-502อ.จนิตนา, อ.เพญ็พโยม

จ. (08.30-10.30) SU-502อ. ดร.ชยัยา, ผศ.

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labผศ. ดร.สุขศิร,ิ

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ.จนิตนา, อ. ดร.ชยัยา

อ. (14.30-16.30) SU-502กฎหมายและจรยิธรรมทางการพยาบาล8013107 A 2(2-0-4) อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

อ. (14.30-16.30) SU-502อ.อรุะณี, อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-502การพยาบาลมารดา ทารก  และผดุงครรภ์8013202 A 3(3-0-6) อ.กรรณิการ,์ อ.ธติพิร

อ. (08.30-11.30) SU-502อ. ดร.นิภาวรรณ

พฤ. (10.30-12.30) SU-502การพยาบาลสุขภาพจติและจติเวชศาสตร์8013501 A 2(2-0-4) อ. ดร.มกุขด์า

พ. (08.30-10.30) SU-502ประเดน็และแนวโนม้การพฒันาวชิาชพี8014108 A 2(2-0-4) อ.กรรณิการ,์ อ.

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.กลัยา,

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.ลออ

อ. (12.30-14.30) SU-502การพยาบาลอนามยัชมุชน 28014602 A 2(2-0-4) ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.มนชยา

อ. (12.30-14.30) SU-502อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46128

นางสาวสจุติตรา พูลสวสัด์ิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46128

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสจุติตรา พูลสวสัด์ิ

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุจติตรา พลูสวสัดิ์ )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( รศ.สมจนิต ์เพชรพนัธุศ์ร ี)

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5

13

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46129

นางสาวสรุพีร แสงชาติ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46129

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสรุพีร แสงชาติ

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (10.30-11.30) SU-502การช่วยฟ้ืนคนืชพี8010801 A 2(1-2-3) อ.สทิธ,ิ อ.ประเสรฐิ

จ. (10.30-11.30) SU-502อ.วโิรจน,์ อ.เผ่า

จ. (10.30-11.30) SU-502ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.เผ่า, ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.ประเสรฐิ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.วโิรจน,์ อ. ดร.ชยัยา

พฤ. (13.30-15.30) SU-502การจดัการดูแลผูป้ระสบภยัพบิตัิ8010802 A 2(2-0-4) อ.อรุะณี, อ.วโิรจน์

จ. (08.30-10.30) SU-502กระบวนการวจิยัทางการพยาบาล8013106 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (08.30-10.30) SU-502อ.จนิตนา, อ.เพญ็พโยม

จ. (08.30-10.30) SU-502อ. ดร.ชยัยา, ผศ.

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labผศ. ดร.สุขศิร,ิ

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ.จนิตนา, อ. ดร.ชยัยา

อ. (14.30-16.30) SU-502กฎหมายและจรยิธรรมทางการพยาบาล8013107 A 2(2-0-4) อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

อ. (14.30-16.30) SU-502อ.อรุะณี, อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-502การพยาบาลมารดา ทารก  และผดุงครรภ์8013202 A 3(3-0-6) อ.กรรณิการ,์ อ.ธติพิร

อ. (08.30-11.30) SU-502อ. ดร.นิภาวรรณ

พฤ. (10.30-12.30) SU-502การพยาบาลสุขภาพจติและจติเวชศาสตร์8013501 A 2(2-0-4) อ. ดร.มกุขด์า

พ. (08.30-10.30) SU-502ประเดน็และแนวโนม้การพฒันาวชิาชพี8014108 A 2(2-0-4) อ.กรรณิการ,์ อ.

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.กลัยา,

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.ลออ

อ. (12.30-14.30) SU-502การพยาบาลอนามยัชมุชน 28014602 A 2(2-0-4) ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.มนชยา

อ. (12.30-14.30) SU-502อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46129

นางสาวสรุพีร แสงชาติ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46129

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสรุพีร แสงชาติ

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุรพีร แสงชาต ิ)

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( รศ.สมจนิต ์เพชรพนัธุศ์ร ี)

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5

13

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46130

นางสาวสวุรรณี วรรณขํา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46130

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสวุรรณี วรรณขํา

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (10.30-11.30) SU-502การช่วยฟ้ืนคนืชพี8010801 A 2(1-2-3) อ.สทิธ,ิ อ.ประเสรฐิ

จ. (10.30-11.30) SU-502อ.วโิรจน,์ อ.เผ่า

จ. (10.30-11.30) SU-502ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.เผ่า, ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.ประเสรฐิ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.วโิรจน,์ อ. ดร.ชยัยา

พฤ. (13.30-15.30) SU-502การจดัการดูแลผูป้ระสบภยัพบิตัิ8010802 A 2(2-0-4) อ.อรุะณี, อ.วโิรจน์

จ. (08.30-10.30) SU-502กระบวนการวจิยัทางการพยาบาล8013106 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (08.30-10.30) SU-502อ.จนิตนา, อ.เพญ็พโยม

จ. (08.30-10.30) SU-502อ. ดร.ชยัยา, ผศ.

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labผศ. ดร.สุขศิร,ิ

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ.จนิตนา, อ. ดร.ชยัยา

อ. (14.30-16.30) SU-502กฎหมายและจรยิธรรมทางการพยาบาล8013107 A 2(2-0-4) อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

อ. (14.30-16.30) SU-502อ.อรุะณี, อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-502การพยาบาลมารดา ทารก  และผดุงครรภ์8013202 A 3(3-0-6) อ.กรรณิการ,์ อ.ธติพิร

อ. (08.30-11.30) SU-502อ. ดร.นิภาวรรณ

พฤ. (10.30-12.30) SU-502การพยาบาลสุขภาพจติและจติเวชศาสตร์8013501 A 2(2-0-4) อ. ดร.มกุขด์า

พ. (08.30-10.30) SU-502ประเดน็และแนวโนม้การพฒันาวชิาชพี8014108 A 2(2-0-4) อ.กรรณิการ,์ อ.

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.กลัยา,

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.ลออ

อ. (12.30-14.30) SU-502การพยาบาลอนามยัชมุชน 28014602 A 2(2-0-4) ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.มนชยา

อ. (12.30-14.30) SU-502อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46130

นางสาวสวุรรณี วรรณขํา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46130

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสวุรรณี วรรณขํา

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุวรรณี วรรณขาํ )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( รศ.สมจนิต ์เพชรพนัธุศ์ร ี)

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5

13

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46131

นางสาวอรยา โตะ๊มิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46131

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรยา โตะ๊มิ

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (10.30-11.30) SU-502การช่วยฟ้ืนคนืชพี8010801 A 2(1-2-3) อ.สทิธ,ิ อ.ประเสรฐิ

จ. (10.30-11.30) SU-502อ.วโิรจน,์ อ.เผ่า

จ. (10.30-11.30) SU-502ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.เผ่า, ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.ประเสรฐิ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.วโิรจน,์ อ. ดร.ชยัยา

พฤ. (13.30-15.30) SU-502การจดัการดูแลผูป้ระสบภยัพบิตัิ8010802 A 2(2-0-4) อ.อรุะณี, อ.วโิรจน์

จ. (08.30-10.30) SU-502กระบวนการวจิยัทางการพยาบาล8013106 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (08.30-10.30) SU-502อ.จนิตนา, อ.เพญ็พโยม

จ. (08.30-10.30) SU-502อ. ดร.ชยัยา, ผศ.

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labผศ. ดร.สุขศิร,ิ

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ.จนิตนา, อ. ดร.ชยัยา

อ. (14.30-16.30) SU-502กฎหมายและจรยิธรรมทางการพยาบาล8013107 A 2(2-0-4) อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

อ. (14.30-16.30) SU-502อ.อรุะณี, อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-502การพยาบาลมารดา ทารก  และผดุงครรภ์8013202 A 3(3-0-6) อ.กรรณิการ,์ อ.ธติพิร

อ. (08.30-11.30) SU-502อ. ดร.นิภาวรรณ

พฤ. (10.30-12.30) SU-502การพยาบาลสุขภาพจติและจติเวชศาสตร์8013501 A 2(2-0-4) อ. ดร.มกุขด์า

พ. (08.30-10.30) SU-502ประเดน็และแนวโนม้การพฒันาวชิาชพี8014108 A 2(2-0-4) อ.กรรณิการ,์ อ.

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.กลัยา,

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.ลออ

อ. (12.30-14.30) SU-502การพยาบาลอนามยัชมุชน 28014602 A 2(2-0-4) ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.มนชยา

อ. (12.30-14.30) SU-502อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46131

นางสาวอรยา โตะ๊มิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46131

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรยา โตะ๊มิ

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอรยา โตะ๊ม ิ)

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( รศ.สมจนิต ์เพชรพนัธุศ์ร ี)

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5

13

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46132

นางสาวอจัฉรา สกุใส

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46132

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอจัฉรา สกุใส

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (10.30-11.30) SU-502การช่วยฟ้ืนคนืชพี8010801 A 2(1-2-3) อ.สทิธ,ิ อ.ประเสรฐิ

จ. (10.30-11.30) SU-502อ.วโิรจน,์ อ.เผ่า

จ. (10.30-11.30) SU-502ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.เผ่า, ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.ประเสรฐิ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.วโิรจน,์ อ. ดร.ชยัยา

พฤ. (13.30-15.30) SU-502การจดัการดูแลผูป้ระสบภยัพบิตัิ8010802 A 2(2-0-4) อ.อรุะณี, อ.วโิรจน์

จ. (08.30-10.30) SU-502กระบวนการวจิยัทางการพยาบาล8013106 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (08.30-10.30) SU-502อ.จนิตนา, อ.เพญ็พโยม

จ. (08.30-10.30) SU-502อ. ดร.ชยัยา, ผศ.

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labผศ. ดร.สุขศิร,ิ

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ.จนิตนา, อ. ดร.ชยัยา

อ. (14.30-16.30) SU-502กฎหมายและจรยิธรรมทางการพยาบาล8013107 A 2(2-0-4) อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

อ. (14.30-16.30) SU-502อ.อรุะณี, อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-502การพยาบาลมารดา ทารก  และผดุงครรภ์8013202 A 3(3-0-6) อ.กรรณิการ,์ อ.ธติพิร

อ. (08.30-11.30) SU-502อ. ดร.นิภาวรรณ

พฤ. (10.30-12.30) SU-502การพยาบาลสุขภาพจติและจติเวชศาสตร์8013501 A 2(2-0-4) อ. ดร.มกุขด์า

พ. (08.30-10.30) SU-502ประเดน็และแนวโนม้การพฒันาวชิาชพี8014108 A 2(2-0-4) อ.กรรณิการ,์ อ.

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.กลัยา,

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.ลออ

อ. (12.30-14.30) SU-502การพยาบาลอนามยัชมุชน 28014602 A 2(2-0-4) ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.มนชยา

อ. (12.30-14.30) SU-502อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46132

นางสาวอจัฉรา สกุใส

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46132

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอจัฉรา สกุใส

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอจัฉรา สุกใส )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( รศ.สมจนิต ์เพชรพนัธุศ์ร ี)

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5

13

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46133

นางสาวอารญีา หอมนาน

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46133

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอารญีา หอมนาน

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (10.30-11.30) SU-502การช่วยฟ้ืนคนืชพี8010801 A 2(1-2-3) อ.สทิธ,ิ อ.ประเสรฐิ

จ. (10.30-11.30) SU-502อ.วโิรจน,์ อ.เผ่า

จ. (10.30-11.30) SU-502ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.เผ่า, ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.ประเสรฐิ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.วโิรจน,์ อ. ดร.ชยัยา

พฤ. (13.30-15.30) SU-502การจดัการดูแลผูป้ระสบภยัพบิตัิ8010802 A 2(2-0-4) อ.อรุะณี, อ.วโิรจน์

จ. (08.30-10.30) SU-502กระบวนการวจิยัทางการพยาบาล8013106 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (08.30-10.30) SU-502อ.จนิตนา, อ.เพญ็พโยม

จ. (08.30-10.30) SU-502อ. ดร.ชยัยา, ผศ.

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labผศ. ดร.สุขศิร,ิ

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ.จนิตนา, อ. ดร.ชยัยา

อ. (14.30-16.30) SU-502กฎหมายและจรยิธรรมทางการพยาบาล8013107 A 2(2-0-4) อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

อ. (14.30-16.30) SU-502อ.อรุะณี, อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-502การพยาบาลมารดา ทารก  และผดุงครรภ์8013202 A 3(3-0-6) อ.กรรณิการ,์ อ.ธติพิร

อ. (08.30-11.30) SU-502อ. ดร.นิภาวรรณ

พฤ. (10.30-12.30) SU-502การพยาบาลสุขภาพจติและจติเวชศาสตร์8013501 A 2(2-0-4) อ. ดร.มกุขด์า

พ. (08.30-10.30) SU-502ประเดน็และแนวโนม้การพฒันาวชิาชพี8014108 A 2(2-0-4) อ.กรรณิการ,์ อ.

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.กลัยา,

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.ลออ

อ. (12.30-14.30) SU-502การพยาบาลอนามยัชมุชน 28014602 A 2(2-0-4) ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.มนชยา

อ. (12.30-14.30) SU-502อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46133

นางสาวอารญีา หอมนาน

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46133

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอารญีา หอมนาน

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอารญีา หอมนาน )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( รศ.สมจนิต ์เพชรพนัธุศ์ร ี)

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5

13

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46134

นางสาวอบุลวรรณา บญุนิมิตร ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46134

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอบุลวรรณา บญุนิมิตร ์

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (10.30-11.30) SU-502การช่วยฟ้ืนคนืชพี8010801 A 2(1-2-3) อ.สทิธ,ิ อ.ประเสรฐิ

จ. (10.30-11.30) SU-502อ.วโิรจน,์ อ.เผ่า

จ. (10.30-11.30) SU-502ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.เผ่า, ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.ประเสรฐิ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.วโิรจน,์ อ. ดร.ชยัยา

พฤ. (13.30-15.30) SU-502การจดัการดูแลผูป้ระสบภยัพบิตัิ8010802 A 2(2-0-4) อ.อรุะณี, อ.วโิรจน์

จ. (08.30-10.30) SU-502กระบวนการวจิยัทางการพยาบาล8013106 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (08.30-10.30) SU-502อ.จนิตนา, อ.เพญ็พโยม

จ. (08.30-10.30) SU-502อ. ดร.ชยัยา, ผศ.

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labผศ. ดร.สุขศิร,ิ

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ.จนิตนา, อ. ดร.ชยัยา

อ. (14.30-16.30) SU-502กฎหมายและจรยิธรรมทางการพยาบาล8013107 A 2(2-0-4) อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

อ. (14.30-16.30) SU-502อ.อรุะณี, อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-502การพยาบาลมารดา ทารก  และผดุงครรภ์8013202 A 3(3-0-6) อ.กรรณิการ,์ อ.ธติพิร

อ. (08.30-11.30) SU-502อ. ดร.นิภาวรรณ

พฤ. (10.30-12.30) SU-502การพยาบาลสุขภาพจติและจติเวชศาสตร์8013501 A 2(2-0-4) อ. ดร.มกุขด์า

พ. (08.30-10.30) SU-502ประเดน็และแนวโนม้การพฒันาวชิาชพี8014108 A 2(2-0-4) อ.กรรณิการ,์ อ.

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.กลัยา,

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.ลออ

อ. (12.30-14.30) SU-502การพยาบาลอนามยัชมุชน 28014602 A 2(2-0-4) ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.มนชยา

อ. (12.30-14.30) SU-502อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46134

นางสาวอบุลวรรณา บญุนิมิตร ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46134

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอบุลวรรณา บญุนิมิตร ์

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอบุลวรรณา บญุนิมติร ์)

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( รศ.สมจนิต ์เพชรพนัธุศ์ร ี)

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5

13

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46135

นายเกษมสนัต ์เกดิเกษม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46135

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายเกษมสนัต ์เกดิเกษม

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (10.30-11.30) SU-502การช่วยฟ้ืนคนืชพี8010801 A 2(1-2-3) อ.สทิธ,ิ อ.ประเสรฐิ

จ. (10.30-11.30) SU-502อ.วโิรจน,์ อ.เผ่า

จ. (10.30-11.30) SU-502ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.เผ่า, ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.ประเสรฐิ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.วโิรจน,์ อ. ดร.ชยัยา

พฤ. (13.30-15.30) SU-502การจดัการดูแลผูป้ระสบภยัพบิตัิ8010802 A 2(2-0-4) อ.อรุะณี, อ.วโิรจน์

จ. (08.30-10.30) SU-502กระบวนการวจิยัทางการพยาบาล8013106 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (08.30-10.30) SU-502อ.จนิตนา, อ.เพญ็พโยม

จ. (08.30-10.30) SU-502อ. ดร.ชยัยา, ผศ.

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labผศ. ดร.สุขศิร,ิ

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ.จนิตนา, อ. ดร.ชยัยา

อ. (14.30-16.30) SU-502กฎหมายและจรยิธรรมทางการพยาบาล8013107 A 2(2-0-4) อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

อ. (14.30-16.30) SU-502อ.อรุะณี, อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-502การพยาบาลมารดา ทารก  และผดุงครรภ์8013202 A 3(3-0-6) อ.กรรณิการ,์ อ.ธติพิร

อ. (08.30-11.30) SU-502อ. ดร.นิภาวรรณ

พฤ. (10.30-12.30) SU-502การพยาบาลสุขภาพจติและจติเวชศาสตร์8013501 A 2(2-0-4) อ. ดร.มกุขด์า

พ. (08.30-10.30) SU-502ประเดน็และแนวโนม้การพฒันาวชิาชพี8014108 A 2(2-0-4) อ.กรรณิการ,์ อ.

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.กลัยา,

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.ลออ

อ. (12.30-14.30) SU-502การพยาบาลอนามยัชมุชน 28014602 A 2(2-0-4) ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.มนชยา

อ. (12.30-14.30) SU-502อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46135

นายเกษมสนัต ์เกดิเกษม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46135

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายเกษมสนัต ์เกดิเกษม

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายเกษมสนัต ์เกดิเกษม )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( รศ.สมจนิต ์เพชรพนัธุศ์ร ี)

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5

13

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46137

นางสาวอจัฉรา เสยีมไหม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46137

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอจัฉรา เสยีมไหม

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (10.30-11.30) SU-502การช่วยฟ้ืนคนืชพี8010801 A 2(1-2-3) อ.สทิธ,ิ อ.ประเสรฐิ

จ. (10.30-11.30) SU-502อ.วโิรจน,์ อ.เผ่า

จ. (10.30-11.30) SU-502ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.เผ่า, ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.ประเสรฐิ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.วโิรจน,์ อ. ดร.ชยัยา

พฤ. (13.30-15.30) SU-502การจดัการดูแลผูป้ระสบภยัพบิตัิ8010802 A 2(2-0-4) อ.อรุะณี, อ.วโิรจน์

จ. (08.30-10.30) SU-502กระบวนการวจิยัทางการพยาบาล8013106 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (08.30-10.30) SU-502อ.จนิตนา, อ.เพญ็พโยม

จ. (08.30-10.30) SU-502อ. ดร.ชยัยา, ผศ.

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labผศ. ดร.สุขศิร,ิ

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ.จนิตนา, อ. ดร.ชยัยา

อ. (14.30-16.30) SU-502กฎหมายและจรยิธรรมทางการพยาบาล8013107 A 2(2-0-4) อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

อ. (14.30-16.30) SU-502อ.อรุะณี, อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-502การพยาบาลมารดา ทารก  และผดุงครรภ์8013202 A 3(3-0-6) อ.กรรณิการ,์ อ.ธติพิร

อ. (08.30-11.30) SU-502อ. ดร.นิภาวรรณ

พฤ. (10.30-12.30) SU-502การพยาบาลสุขภาพจติและจติเวชศาสตร์8013501 A 2(2-0-4) อ. ดร.มกุขด์า

พ. (08.30-10.30) SU-502ประเดน็และแนวโนม้การพฒันาวชิาชพี8014108 A 2(2-0-4) อ.กรรณิการ,์ อ.

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.กลัยา,

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.ลออ

อ. (12.30-14.30) SU-502การพยาบาลอนามยัชมุชน 28014602 A 2(2-0-4) ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.มนชยา

อ. (12.30-14.30) SU-502อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46137

นางสาวอจัฉรา เสยีมไหม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46137

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอจัฉรา เสยีมไหม

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอจัฉรา เสยีมไหม )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( รศ.สมจนิต ์เพชรพนัธุศ์ร ี)

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5

13

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46138

นางสาวไอลดา สวสัด์ิราช

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46138

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวไอลดา สวสัด์ิราช

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (10.30-11.30) SU-502การช่วยฟ้ืนคนืชพี8010801 A 2(1-2-3) อ.สทิธ,ิ อ.ประเสรฐิ

จ. (10.30-11.30) SU-502อ.วโิรจน,์ อ.เผ่า

จ. (10.30-11.30) SU-502ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.เผ่า, ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.ประเสรฐิ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.วโิรจน,์ อ. ดร.ชยัยา

พฤ. (13.30-15.30) SU-502การจดัการดูแลผูป้ระสบภยัพบิตัิ8010802 A 2(2-0-4) อ.อรุะณี, อ.วโิรจน์

จ. (08.30-10.30) SU-502กระบวนการวจิยัทางการพยาบาล8013106 A 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (08.30-10.30) SU-502อ.จนิตนา, อ.เพญ็พโยม

จ. (08.30-10.30) SU-502อ. ดร.ชยัยา, ผศ.

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labผศ. ดร.สุขศิร,ิ

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ.จนิตนา, อ. ดร.ชยัยา

อ. (14.30-16.30) SU-502กฎหมายและจรยิธรรมทางการพยาบาล8013107 A 2(2-0-4) อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

อ. (14.30-16.30) SU-502อ.อรุะณี, อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-502การพยาบาลมารดา ทารก  และผดุงครรภ์8013202 A 3(3-0-6) อ.กรรณิการ,์ อ.ธติพิร

อ. (08.30-11.30) SU-502อ. ดร.นิภาวรรณ

พฤ. (10.30-12.30) SU-502การพยาบาลสุขภาพจติและจติเวชศาสตร์8013501 A 2(2-0-4) อ. ดร.มกุขด์า

พ. (08.30-10.30) SU-502ประเดน็และแนวโนม้การพฒันาวชิาชพี8014108 A 2(2-0-4) อ.กรรณิการ,์ อ.

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.กลัยา,

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.ลออ

อ. (12.30-14.30) SU-502การพยาบาลอนามยัชมุชน 28014602 A 2(2-0-4) ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.มนชยา

อ. (12.30-14.30) SU-502อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46138

นางสาวไอลดา สวสัด์ิราช

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46138

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวไอลดา สวสัด์ิราช

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวไอลดา สวสัดิ์ราช )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( รศ.สมจนิต ์เพชรพนัธุศ์ร ี)

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5

13

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46202

นางสาวกรกนก ปาละวงค์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46202

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกรกนก ปาละวงค์

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (10.30-11.30) SU-502การช่วยฟ้ืนคนืชพี8010801 B 2(1-2-3) อ.สทิธ,ิ อ.วโิรจน์

จ. (10.30-11.30) SU-502อ.เผ่า, อ. ดร.ชยัยา

จ. (10.30-11.30) SU-502ผศ. ดร.สุขศิร,ิ

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ.เผ่า, อ. ดร.ชยัยา

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ.ประเสรฐิ, อ.วโิรจน์

พฤ. (13.30-15.30) SU-502การจดัการดูแลผูป้ระสบภยัพบิตัิ8010802 B 2(2-0-4) อ.อรุะณี, อ.วโิรจน์

จ. (08.30-10.30) SU-502กระบวนการวจิยัทางการพยาบาล8013106 B 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (08.30-10.30) SU-502อ.จนิตนา, อ.เพญ็พโยม

จ. (08.30-10.30) SU-502อ. ดร.ชยัยา, ผศ.

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ. ดร.มกุขด์า,

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.จนิตนา, ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ. ดร.ชยัยา

อ. (14.30-16.30) SU-502กฎหมายและจรยิธรรมทางการพยาบาล8013107 B 2(2-0-4) อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

อ. (14.30-16.30) SU-502อ.อรุะณี, อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-502การพยาบาลมารดา ทารก  และผดุงครรภ์8013202 B 3(3-0-6) อ.กรรณิการ,์ อ.ธติพิร

อ. (08.30-11.30) SU-502อ. ดร.นิภาวรรณ

พฤ. (10.30-12.30) SU-502การพยาบาลสุขภาพจติและจติเวชศาสตร์8013501 B 2(2-0-4) อ. ดร.มกุขด์า

พ. (08.30-10.30) SU-502ประเดน็และแนวโนม้การพฒันาวชิาชพี8014108 B 2(2-0-4) อ.กรรณิการ,์ อ.

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.กลัยา,

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.ลออ

อ. (12.30-14.30) SU-502การพยาบาลอนามยัชมุชน 28014602 B 2(2-0-4) ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.มนชยา

อ. (12.30-14.30) SU-502อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46202

นางสาวกรกนก ปาละวงค์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46202

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกรกนก ปาละวงค์

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกรกนก ปาละวงค ์)

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.มนชยา สมจรติ )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5

13

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46203

นางสาวกาญจนา เผือกหอม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46203

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกาญจนา เผือกหอม

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (10.30-11.30) SU-502การช่วยฟ้ืนคนืชพี8010801 B 2(1-2-3) อ.สทิธ,ิ อ.วโิรจน์

จ. (10.30-11.30) SU-502อ.เผ่า, อ. ดร.ชยัยา

จ. (10.30-11.30) SU-502ผศ. ดร.สุขศิร,ิ

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ.เผ่า, อ. ดร.ชยัยา

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ.ประเสรฐิ, อ.วโิรจน์

พฤ. (13.30-15.30) SU-502การจดัการดูแลผูป้ระสบภยัพบิตัิ8010802 B 2(2-0-4) อ.อรุะณี, อ.วโิรจน์

จ. (08.30-10.30) SU-502กระบวนการวจิยัทางการพยาบาล8013106 B 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (08.30-10.30) SU-502อ.จนิตนา, อ.เพญ็พโยม

จ. (08.30-10.30) SU-502อ. ดร.ชยัยา, ผศ.

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ. ดร.มกุขด์า,

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.จนิตนา, ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ. ดร.ชยัยา

อ. (14.30-16.30) SU-502กฎหมายและจรยิธรรมทางการพยาบาล8013107 B 2(2-0-4) อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

อ. (14.30-16.30) SU-502อ.อรุะณี, อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-502การพยาบาลมารดา ทารก  และผดุงครรภ์8013202 B 3(3-0-6) อ.กรรณิการ,์ อ.ธติพิร

อ. (08.30-11.30) SU-502อ. ดร.นิภาวรรณ

พฤ. (10.30-12.30) SU-502การพยาบาลสุขภาพจติและจติเวชศาสตร์8013501 B 2(2-0-4) อ. ดร.มกุขด์า

พ. (08.30-10.30) SU-502ประเดน็และแนวโนม้การพฒันาวชิาชพี8014108 B 2(2-0-4) อ.กรรณิการ,์ อ.

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.กลัยา,

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.ลออ

อ. (12.30-14.30) SU-502การพยาบาลอนามยัชมุชน 28014602 B 2(2-0-4) ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.มนชยา

อ. (12.30-14.30) SU-502อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46203

นางสาวกาญจนา เผือกหอม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46203

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกาญจนา เผือกหอม

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกาญจนา เผอืกหอม )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.มนชยา สมจรติ )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5

13

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46204

นางสาวกาญจนา ยงยิ่งเชาว ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46204

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกาญจนา ยงยิ่งเชาว ์

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (10.30-11.30) SU-502การช่วยฟ้ืนคนืชพี8010801 B 2(1-2-3) อ.สทิธ,ิ อ.วโิรจน์

จ. (10.30-11.30) SU-502อ.เผ่า, อ. ดร.ชยัยา

จ. (10.30-11.30) SU-502ผศ. ดร.สุขศิร,ิ

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ.เผ่า, อ. ดร.ชยัยา

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ.ประเสรฐิ, อ.วโิรจน์

พฤ. (13.30-15.30) SU-502การจดัการดูแลผูป้ระสบภยัพบิตัิ8010802 B 2(2-0-4) อ.อรุะณี, อ.วโิรจน์

จ. (08.30-10.30) SU-502กระบวนการวจิยัทางการพยาบาล8013106 B 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (08.30-10.30) SU-502อ.จนิตนา, อ.เพญ็พโยม

จ. (08.30-10.30) SU-502อ. ดร.ชยัยา, ผศ.

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ. ดร.มกุขด์า,

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.จนิตนา, ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ. ดร.ชยัยา

อ. (14.30-16.30) SU-502กฎหมายและจรยิธรรมทางการพยาบาล8013107 B 2(2-0-4) อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

อ. (14.30-16.30) SU-502อ.อรุะณี, อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-502การพยาบาลมารดา ทารก  และผดุงครรภ์8013202 B 3(3-0-6) อ.กรรณิการ,์ อ.ธติพิร

อ. (08.30-11.30) SU-502อ. ดร.นิภาวรรณ

พฤ. (10.30-12.30) SU-502การพยาบาลสุขภาพจติและจติเวชศาสตร์8013501 B 2(2-0-4) อ. ดร.มกุขด์า

พ. (08.30-10.30) SU-502ประเดน็และแนวโนม้การพฒันาวชิาชพี8014108 B 2(2-0-4) อ.กรรณิการ,์ อ.

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.กลัยา,

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.ลออ

อ. (12.30-14.30) SU-502การพยาบาลอนามยัชมุชน 28014602 B 2(2-0-4) ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.มนชยา

อ. (12.30-14.30) SU-502อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46204

นางสาวกาญจนา ยงยิ่งเชาว ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46204

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกาญจนา ยงยิ่งเชาว ์

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกาญจนา ยงยิง่เชาว ์)

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.มนชยา สมจรติ )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5

13

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46205

นางสาวกติตกิานต ์แสนโพธิ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46205

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกติตกิานต ์แสนโพธิ์

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (10.30-11.30) SU-502การช่วยฟ้ืนคนืชพี8010801 B 2(1-2-3) อ.สทิธ,ิ อ.วโิรจน์

จ. (10.30-11.30) SU-502อ.เผ่า, อ. ดร.ชยัยา

จ. (10.30-11.30) SU-502ผศ. ดร.สุขศิร,ิ

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ.เผ่า, อ. ดร.ชยัยา

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ.ประเสรฐิ, อ.วโิรจน์

พฤ. (13.30-15.30) SU-502การจดัการดูแลผูป้ระสบภยัพบิตัิ8010802 B 2(2-0-4) อ.อรุะณี, อ.วโิรจน์

จ. (08.30-10.30) SU-502กระบวนการวจิยัทางการพยาบาล8013106 B 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (08.30-10.30) SU-502อ.จนิตนา, อ.เพญ็พโยม

จ. (08.30-10.30) SU-502อ. ดร.ชยัยา, ผศ.

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ. ดร.มกุขด์า,

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.จนิตนา, ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ. ดร.ชยัยา

อ. (14.30-16.30) SU-502กฎหมายและจรยิธรรมทางการพยาบาล8013107 B 2(2-0-4) อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

อ. (14.30-16.30) SU-502อ.อรุะณี, อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-502การพยาบาลมารดา ทารก  และผดุงครรภ์8013202 B 3(3-0-6) อ.กรรณิการ,์ อ.ธติพิร

อ. (08.30-11.30) SU-502อ. ดร.นิภาวรรณ

พฤ. (10.30-12.30) SU-502การพยาบาลสุขภาพจติและจติเวชศาสตร์8013501 B 2(2-0-4) อ. ดร.มกุขด์า

พ. (08.30-10.30) SU-502ประเดน็และแนวโนม้การพฒันาวชิาชพี8014108 B 2(2-0-4) อ.กรรณิการ,์ อ.

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.กลัยา,

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.ลออ

อ. (12.30-14.30) SU-502การพยาบาลอนามยัชมุชน 28014602 B 2(2-0-4) ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.มนชยา

อ. (12.30-14.30) SU-502อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46205

นางสาวกติตกิานต ์แสนโพธิ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46205

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกติตกิานต ์แสนโพธิ์

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกติตกิานต ์แสนโพธิ์ )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.มนชยา สมจรติ )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5

13

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46208

นางสาวเจนจริา รอดกรณ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46208

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเจนจริา รอดกรณ์

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (10.30-11.30) SU-502การช่วยฟ้ืนคนืชพี8010801 B 2(1-2-3) อ.สทิธ,ิ อ.วโิรจน์

จ. (10.30-11.30) SU-502อ.เผ่า, อ. ดร.ชยัยา

จ. (10.30-11.30) SU-502ผศ. ดร.สุขศิร,ิ

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ.เผ่า, อ. ดร.ชยัยา

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ.ประเสรฐิ, อ.วโิรจน์

พฤ. (13.30-15.30) SU-502การจดัการดูแลผูป้ระสบภยัพบิตัิ8010802 B 2(2-0-4) อ.อรุะณี, อ.วโิรจน์

จ. (08.30-10.30) SU-502กระบวนการวจิยัทางการพยาบาล8013106 B 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (08.30-10.30) SU-502อ.จนิตนา, อ.เพญ็พโยม

จ. (08.30-10.30) SU-502อ. ดร.ชยัยา, ผศ.

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ. ดร.มกุขด์า,

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.จนิตนา, ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ. ดร.ชยัยา

อ. (14.30-16.30) SU-502กฎหมายและจรยิธรรมทางการพยาบาล8013107 B 2(2-0-4) อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

อ. (14.30-16.30) SU-502อ.อรุะณี, อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-502การพยาบาลมารดา ทารก  และผดุงครรภ์8013202 B 3(3-0-6) อ.กรรณิการ,์ อ.ธติพิร

อ. (08.30-11.30) SU-502อ. ดร.นิภาวรรณ

พฤ. (10.30-12.30) SU-502การพยาบาลสุขภาพจติและจติเวชศาสตร์8013501 B 2(2-0-4) อ. ดร.มกุขด์า

พ. (08.30-10.30) SU-502ประเดน็และแนวโนม้การพฒันาวชิาชพี8014108 B 2(2-0-4) อ.กรรณิการ,์ อ.

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.กลัยา,

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.ลออ

อ. (12.30-14.30) SU-502การพยาบาลอนามยัชมุชน 28014602 B 2(2-0-4) ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.มนชยา

อ. (12.30-14.30) SU-502อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46208

นางสาวเจนจริา รอดกรณ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46208

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเจนจริา รอดกรณ์

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวเจนจริา รอดกรณ ์)

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.มนชยา สมจรติ )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5

13

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46210

นางสาวแจม่เนตร แน่นอดุร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46210

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวแจม่เนตร แน่นอดุร

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (10.30-11.30) SU-502การช่วยฟ้ืนคนืชพี8010801 B 2(1-2-3) อ.สทิธ,ิ อ.วโิรจน์

จ. (10.30-11.30) SU-502อ.เผ่า, อ. ดร.ชยัยา

จ. (10.30-11.30) SU-502ผศ. ดร.สุขศิร,ิ

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ.เผ่า, อ. ดร.ชยัยา

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ.ประเสรฐิ, อ.วโิรจน์

พฤ. (13.30-15.30) SU-502การจดัการดูแลผูป้ระสบภยัพบิตัิ8010802 B 2(2-0-4) อ.อรุะณี, อ.วโิรจน์

จ. (08.30-10.30) SU-502กระบวนการวจิยัทางการพยาบาล8013106 B 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (08.30-10.30) SU-502อ.จนิตนา, อ.เพญ็พโยม

จ. (08.30-10.30) SU-502อ. ดร.ชยัยา, ผศ.

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ. ดร.มกุขด์า,

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.จนิตนา, ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ. ดร.ชยัยา

อ. (14.30-16.30) SU-502กฎหมายและจรยิธรรมทางการพยาบาล8013107 B 2(2-0-4) อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

อ. (14.30-16.30) SU-502อ.อรุะณี, อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-502การพยาบาลมารดา ทารก  และผดุงครรภ์8013202 B 3(3-0-6) อ.กรรณิการ,์ อ.ธติพิร

อ. (08.30-11.30) SU-502อ. ดร.นิภาวรรณ

พฤ. (10.30-12.30) SU-502การพยาบาลสุขภาพจติและจติเวชศาสตร์8013501 B 2(2-0-4) อ. ดร.มกุขด์า

พ. (08.30-10.30) SU-502ประเดน็และแนวโนม้การพฒันาวชิาชพี8014108 B 2(2-0-4) อ.กรรณิการ,์ อ.

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.กลัยา,

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.ลออ

อ. (12.30-14.30) SU-502การพยาบาลอนามยัชมุชน 28014602 B 2(2-0-4) ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.มนชยา

อ. (12.30-14.30) SU-502อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46210

นางสาวแจม่เนตร แน่นอดุร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46210

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวแจม่เนตร แน่นอดุร

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวแจ่มเนตร แน่นอดุร )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.มนชยา สมจรติ )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5

13

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46211

นางสาวชลธิชา เปลี่ยนจดั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46211

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชลธิชา เปลี่ยนจดั

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (10.30-11.30) SU-502การช่วยฟ้ืนคนืชพี8010801 B 2(1-2-3) อ.สทิธ,ิ อ.วโิรจน์

จ. (10.30-11.30) SU-502อ.เผ่า, อ. ดร.ชยัยา

จ. (10.30-11.30) SU-502ผศ. ดร.สุขศิร,ิ

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ.เผ่า, อ. ดร.ชยัยา

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ.ประเสรฐิ, อ.วโิรจน์

พฤ. (13.30-15.30) SU-502การจดัการดูแลผูป้ระสบภยัพบิตัิ8010802 B 2(2-0-4) อ.อรุะณี, อ.วโิรจน์

จ. (08.30-10.30) SU-502กระบวนการวจิยัทางการพยาบาล8013106 B 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (08.30-10.30) SU-502อ.จนิตนา, อ.เพญ็พโยม

จ. (08.30-10.30) SU-502อ. ดร.ชยัยา, ผศ.

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ. ดร.มกุขด์า,

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.จนิตนา, ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ. ดร.ชยัยา

อ. (14.30-16.30) SU-502กฎหมายและจรยิธรรมทางการพยาบาล8013107 B 2(2-0-4) อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

อ. (14.30-16.30) SU-502อ.อรุะณี, อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-502การพยาบาลมารดา ทารก  และผดุงครรภ์8013202 B 3(3-0-6) อ.กรรณิการ,์ อ.ธติพิร

อ. (08.30-11.30) SU-502อ. ดร.นิภาวรรณ

พฤ. (10.30-12.30) SU-502การพยาบาลสุขภาพจติและจติเวชศาสตร์8013501 B 2(2-0-4) อ. ดร.มกุขด์า

พ. (08.30-10.30) SU-502ประเดน็และแนวโนม้การพฒันาวชิาชพี8014108 B 2(2-0-4) อ.กรรณิการ,์ อ.

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.กลัยา,

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.ลออ

อ. (12.30-14.30) SU-502การพยาบาลอนามยัชมุชน 28014602 B 2(2-0-4) ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.มนชยา

อ. (12.30-14.30) SU-502อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46211

นางสาวชลธิชา เปลี่ยนจดั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46211

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชลธิชา เปลี่ยนจดั

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวชลธชิา เปลีย่นจดั )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.มนชยา สมจรติ )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5

13

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46212

นางสาวฐติพิร จนัทรขํ์า

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46212

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวฐติพิร จนัทรขํ์า

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (10.30-11.30) SU-502การช่วยฟ้ืนคนืชพี8010801 B 2(1-2-3) อ.สทิธ,ิ อ.วโิรจน์

จ. (10.30-11.30) SU-502อ.เผ่า, อ. ดร.ชยัยา

จ. (10.30-11.30) SU-502ผศ. ดร.สุขศิร,ิ

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ.เผ่า, อ. ดร.ชยัยา

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ.ประเสรฐิ, อ.วโิรจน์

พฤ. (13.30-15.30) SU-502การจดัการดูแลผูป้ระสบภยัพบิตัิ8010802 B 2(2-0-4) อ.อรุะณี, อ.วโิรจน์

จ. (08.30-10.30) SU-502กระบวนการวจิยัทางการพยาบาล8013106 B 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (08.30-10.30) SU-502อ.จนิตนา, อ.เพญ็พโยม

จ. (08.30-10.30) SU-502อ. ดร.ชยัยา, ผศ.

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ. ดร.มกุขด์า,

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.จนิตนา, ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ. ดร.ชยัยา

อ. (14.30-16.30) SU-502กฎหมายและจรยิธรรมทางการพยาบาล8013107 B 2(2-0-4) อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

อ. (14.30-16.30) SU-502อ.อรุะณี, อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-502การพยาบาลมารดา ทารก  และผดุงครรภ์8013202 B 3(3-0-6) อ.กรรณิการ,์ อ.ธติพิร

อ. (08.30-11.30) SU-502อ. ดร.นิภาวรรณ

พฤ. (10.30-12.30) SU-502การพยาบาลสุขภาพจติและจติเวชศาสตร์8013501 B 2(2-0-4) อ. ดร.มกุขด์า

พ. (08.30-10.30) SU-502ประเดน็และแนวโนม้การพฒันาวชิาชพี8014108 B 2(2-0-4) อ.กรรณิการ,์ อ.

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.กลัยา,

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.ลออ

อ. (12.30-14.30) SU-502การพยาบาลอนามยัชมุชน 28014602 B 2(2-0-4) ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.มนชยา

อ. (12.30-14.30) SU-502อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46212

นางสาวฐติพิร จนัทรขํ์า

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46212

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวฐติพิร จนัทรขํ์า

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวฐติพิร จนัทรข์าํ )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.มนชยา สมจรติ )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5

13

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46214

นางสาวธนพร คงวิจติร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46214

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธนพร คงวจิติร

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (10.30-11.30) SU-502การช่วยฟ้ืนคนืชพี8010801 B 2(1-2-3) อ.สทิธ,ิ อ.วโิรจน์

จ. (10.30-11.30) SU-502อ.เผ่า, อ. ดร.ชยัยา

จ. (10.30-11.30) SU-502ผศ. ดร.สุขศิร,ิ

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ.เผ่า, อ. ดร.ชยัยา

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ.ประเสรฐิ, อ.วโิรจน์

พฤ. (13.30-15.30) SU-502การจดัการดูแลผูป้ระสบภยัพบิตัิ8010802 B 2(2-0-4) อ.อรุะณี, อ.วโิรจน์

จ. (08.30-10.30) SU-502กระบวนการวจิยัทางการพยาบาล8013106 B 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (08.30-10.30) SU-502อ.จนิตนา, อ.เพญ็พโยม

จ. (08.30-10.30) SU-502อ. ดร.ชยัยา, ผศ.

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ. ดร.มกุขด์า,

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.จนิตนา, ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ. ดร.ชยัยา

อ. (14.30-16.30) SU-502กฎหมายและจรยิธรรมทางการพยาบาล8013107 B 2(2-0-4) อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

อ. (14.30-16.30) SU-502อ.อรุะณี, อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-502การพยาบาลมารดา ทารก  และผดุงครรภ์8013202 B 3(3-0-6) อ.กรรณิการ,์ อ.ธติพิร

อ. (08.30-11.30) SU-502อ. ดร.นิภาวรรณ

พฤ. (10.30-12.30) SU-502การพยาบาลสุขภาพจติและจติเวชศาสตร์8013501 B 2(2-0-4) อ. ดร.มกุขด์า

พ. (08.30-10.30) SU-502ประเดน็และแนวโนม้การพฒันาวชิาชพี8014108 B 2(2-0-4) อ.กรรณิการ,์ อ.

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.กลัยา,

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.ลออ

อ. (12.30-14.30) SU-502การพยาบาลอนามยัชมุชน 28014602 B 2(2-0-4) ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.มนชยา

อ. (12.30-14.30) SU-502อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46214

นางสาวธนพร คงวิจติร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46214

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธนพร คงวจิติร

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวธนพร คงวจิติร )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.มนชยา สมจรติ )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5

13

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46215

นางสาวเนตรชนก ธรรมสอน

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46215

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเนตรชนก ธรรมสอน

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (10.30-11.30) SU-502การช่วยฟ้ืนคนืชพี8010801 B 2(1-2-3) อ.สทิธ,ิ อ.วโิรจน์

จ. (10.30-11.30) SU-502อ.เผ่า, อ. ดร.ชยัยา

จ. (10.30-11.30) SU-502ผศ. ดร.สุขศิร,ิ

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ.เผ่า, อ. ดร.ชยัยา

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ.ประเสรฐิ, อ.วโิรจน์

พฤ. (13.30-15.30) SU-502การจดัการดูแลผูป้ระสบภยัพบิตัิ8010802 B 2(2-0-4) อ.อรุะณี, อ.วโิรจน์

จ. (08.30-10.30) SU-502กระบวนการวจิยัทางการพยาบาล8013106 B 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (08.30-10.30) SU-502อ.จนิตนา, อ.เพญ็พโยม

จ. (08.30-10.30) SU-502อ. ดร.ชยัยา, ผศ.

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ. ดร.มกุขด์า,

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.จนิตนา, ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ. ดร.ชยัยา

อ. (14.30-16.30) SU-502กฎหมายและจรยิธรรมทางการพยาบาล8013107 B 2(2-0-4) อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

อ. (14.30-16.30) SU-502อ.อรุะณี, อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-502การพยาบาลมารดา ทารก  และผดุงครรภ์8013202 B 3(3-0-6) อ.กรรณิการ,์ อ.ธติพิร

อ. (08.30-11.30) SU-502อ. ดร.นิภาวรรณ

พฤ. (10.30-12.30) SU-502การพยาบาลสุขภาพจติและจติเวชศาสตร์8013501 B 2(2-0-4) อ. ดร.มกุขด์า

พ. (08.30-10.30) SU-502ประเดน็และแนวโนม้การพฒันาวชิาชพี8014108 B 2(2-0-4) อ.กรรณิการ,์ อ.

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.กลัยา,

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.ลออ

อ. (12.30-14.30) SU-502การพยาบาลอนามยัชมุชน 28014602 B 2(2-0-4) ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.มนชยา

อ. (12.30-14.30) SU-502อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46215

นางสาวเนตรชนก ธรรมสอน

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46215

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเนตรชนก ธรรมสอน

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวเนตรชนก ธรรมสอน )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.มนชยา สมจรติ )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5

13

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46216

นางสาวเบญจรนัต ์เอีย่มสะอาด

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46216

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเบญจรนัต ์เอีย่มสะอาด

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (10.30-11.30) SU-502การช่วยฟ้ืนคนืชพี8010801 B 2(1-2-3) อ.สทิธ,ิ อ.วโิรจน์

จ. (10.30-11.30) SU-502อ.เผ่า, อ. ดร.ชยัยา

จ. (10.30-11.30) SU-502ผศ. ดร.สุขศิร,ิ

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ.เผ่า, อ. ดร.ชยัยา

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ.ประเสรฐิ, อ.วโิรจน์

พฤ. (13.30-15.30) SU-502การจดัการดูแลผูป้ระสบภยัพบิตัิ8010802 B 2(2-0-4) อ.อรุะณี, อ.วโิรจน์

จ. (08.30-10.30) SU-502กระบวนการวจิยัทางการพยาบาล8013106 B 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (08.30-10.30) SU-502อ.จนิตนา, อ.เพญ็พโยม

จ. (08.30-10.30) SU-502อ. ดร.ชยัยา, ผศ.

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ. ดร.มกุขด์า,

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.จนิตนา, ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ. ดร.ชยัยา

อ. (14.30-16.30) SU-502กฎหมายและจรยิธรรมทางการพยาบาล8013107 B 2(2-0-4) อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

อ. (14.30-16.30) SU-502อ.อรุะณี, อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-502การพยาบาลมารดา ทารก  และผดุงครรภ์8013202 B 3(3-0-6) อ.กรรณิการ,์ อ.ธติพิร

อ. (08.30-11.30) SU-502อ. ดร.นิภาวรรณ

พฤ. (10.30-12.30) SU-502การพยาบาลสุขภาพจติและจติเวชศาสตร์8013501 B 2(2-0-4) อ. ดร.มกุขด์า

พ. (08.30-10.30) SU-502ประเดน็และแนวโนม้การพฒันาวชิาชพี8014108 B 2(2-0-4) อ.กรรณิการ,์ อ.

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.กลัยา,

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.ลออ

อ. (12.30-14.30) SU-502การพยาบาลอนามยัชมุชน 28014602 B 2(2-0-4) ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.มนชยา

อ. (12.30-14.30) SU-502อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46216

นางสาวเบญจรนัต ์เอีย่มสะอาด

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46216

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเบญจรนัต ์เอีย่มสะอาด

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวเบญจรนัต ์เอีย่มสะอาด )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.มนชยา สมจรติ )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5

13

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46217

นางสาวปพชิญา นอ้ยสวาด

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46217

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปพชิญา นอ้ยสวาด

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (10.30-11.30) SU-502การช่วยฟ้ืนคนืชพี8010801 B 2(1-2-3) อ.สทิธ,ิ อ.วโิรจน์

จ. (10.30-11.30) SU-502อ.เผ่า, อ. ดร.ชยัยา

จ. (10.30-11.30) SU-502ผศ. ดร.สุขศิร,ิ

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ.เผ่า, อ. ดร.ชยัยา

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ.ประเสรฐิ, อ.วโิรจน์

พฤ. (13.30-15.30) SU-502การจดัการดูแลผูป้ระสบภยัพบิตัิ8010802 B 2(2-0-4) อ.อรุะณี, อ.วโิรจน์

จ. (08.30-10.30) SU-502กระบวนการวจิยัทางการพยาบาล8013106 B 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (08.30-10.30) SU-502อ.จนิตนา, อ.เพญ็พโยม

จ. (08.30-10.30) SU-502อ. ดร.ชยัยา, ผศ.

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ. ดร.มกุขด์า,

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.จนิตนา, ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ. ดร.ชยัยา

อ. (14.30-16.30) SU-502กฎหมายและจรยิธรรมทางการพยาบาล8013107 B 2(2-0-4) อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

อ. (14.30-16.30) SU-502อ.อรุะณี, อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-502การพยาบาลมารดา ทารก  และผดุงครรภ์8013202 B 3(3-0-6) อ.กรรณิการ,์ อ.ธติพิร

อ. (08.30-11.30) SU-502อ. ดร.นิภาวรรณ

พฤ. (10.30-12.30) SU-502การพยาบาลสุขภาพจติและจติเวชศาสตร์8013501 B 2(2-0-4) อ. ดร.มกุขด์า

พ. (08.30-10.30) SU-502ประเดน็และแนวโนม้การพฒันาวชิาชพี8014108 B 2(2-0-4) อ.กรรณิการ,์ อ.

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.กลัยา,

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.ลออ

อ. (12.30-14.30) SU-502การพยาบาลอนามยัชมุชน 28014602 B 2(2-0-4) ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.มนชยา

อ. (12.30-14.30) SU-502อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46217

นางสาวปพชิญา นอ้ยสวาด

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46217

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปพชิญา นอ้ยสวาด

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวปพชิญา นอ้ยสวาด )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.มนชยา สมจรติ )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5

13

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46219

นางสาวเมือง ตาลเสาร ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46219

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเมือง ตาลเสาร ์

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (10.30-11.30) SU-502การช่วยฟ้ืนคนืชพี8010801 B 2(1-2-3) อ.สทิธ,ิ อ.วโิรจน์

จ. (10.30-11.30) SU-502อ.เผ่า, อ. ดร.ชยัยา

จ. (10.30-11.30) SU-502ผศ. ดร.สุขศิร,ิ

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ.เผ่า, อ. ดร.ชยัยา

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ.ประเสรฐิ, อ.วโิรจน์

พฤ. (13.30-15.30) SU-502การจดัการดูแลผูป้ระสบภยัพบิตัิ8010802 B 2(2-0-4) อ.อรุะณี, อ.วโิรจน์

จ. (08.30-10.30) SU-502กระบวนการวจิยัทางการพยาบาล8013106 B 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (08.30-10.30) SU-502อ.จนิตนา, อ.เพญ็พโยม

จ. (08.30-10.30) SU-502อ. ดร.ชยัยา, ผศ.

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ. ดร.มกุขด์า,

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.จนิตนา, ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ. ดร.ชยัยา

อ. (14.30-16.30) SU-502กฎหมายและจรยิธรรมทางการพยาบาล8013107 B 2(2-0-4) อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

อ. (14.30-16.30) SU-502อ.อรุะณี, อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-502การพยาบาลมารดา ทารก  และผดุงครรภ์8013202 B 3(3-0-6) อ.กรรณิการ,์ อ.ธติพิร

อ. (08.30-11.30) SU-502อ. ดร.นิภาวรรณ

พฤ. (10.30-12.30) SU-502การพยาบาลสุขภาพจติและจติเวชศาสตร์8013501 B 2(2-0-4) อ. ดร.มกุขด์า

พ. (08.30-10.30) SU-502ประเดน็และแนวโนม้การพฒันาวชิาชพี8014108 B 2(2-0-4) อ.กรรณิการ,์ อ.

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.กลัยา,

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.ลออ

อ. (12.30-14.30) SU-502การพยาบาลอนามยัชมุชน 28014602 B 2(2-0-4) ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.มนชยา

อ. (12.30-14.30) SU-502อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46219

นางสาวเมือง ตาลเสาร ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46219

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเมือง ตาลเสาร ์

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวเมอืง ตาลเสาร ์)

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.มนชยา สมจรติ )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5

13

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46220

นางสาวราตร ีกจิโชคประเสรฐิ (ทนุ)

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46220

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวราตร ีกจิโชคประเสรฐิ (ทนุ)

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (10.30-11.30) SU-502การช่วยฟ้ืนคนืชพี8010801 B 2(1-2-3) อ.สทิธ,ิ อ.วโิรจน์

จ. (10.30-11.30) SU-502อ.เผ่า, อ. ดร.ชยัยา

จ. (10.30-11.30) SU-502ผศ. ดร.สุขศิร,ิ

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ.เผ่า, อ. ดร.ชยัยา

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ.ประเสรฐิ, อ.วโิรจน์

พฤ. (13.30-15.30) SU-502การจดัการดูแลผูป้ระสบภยัพบิตัิ8010802 B 2(2-0-4) อ.อรุะณี, อ.วโิรจน์

จ. (08.30-10.30) SU-502กระบวนการวจิยัทางการพยาบาล8013106 B 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (08.30-10.30) SU-502อ.จนิตนา, อ.เพญ็พโยม

จ. (08.30-10.30) SU-502อ. ดร.ชยัยา, ผศ.

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ. ดร.มกุขด์า,

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.จนิตนา, ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ. ดร.ชยัยา

อ. (14.30-16.30) SU-502กฎหมายและจรยิธรรมทางการพยาบาล8013107 B 2(2-0-4) อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

อ. (14.30-16.30) SU-502อ.อรุะณี, อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-502การพยาบาลมารดา ทารก  และผดุงครรภ์8013202 B 3(3-0-6) อ.กรรณิการ,์ อ.ธติพิร

อ. (08.30-11.30) SU-502อ. ดร.นิภาวรรณ

พฤ. (10.30-12.30) SU-502การพยาบาลสุขภาพจติและจติเวชศาสตร์8013501 B 2(2-0-4) อ. ดร.มกุขด์า

พ. (08.30-10.30) SU-502ประเดน็และแนวโนม้การพฒันาวชิาชพี8014108 B 2(2-0-4) อ.กรรณิการ,์ อ.

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.กลัยา,

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.ลออ

อ. (12.30-14.30) SU-502การพยาบาลอนามยัชมุชน 28014602 B 2(2-0-4) ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.มนชยา

อ. (12.30-14.30) SU-502อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46220

นางสาวราตร ีกจิโชคประเสรฐิ (ทนุ)

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46220

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวราตร ีกจิโชคประเสรฐิ (ทนุ)

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวราตร ีกจิโชคประเสรฐิ (ทนุ) )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.มนชยา สมจรติ )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5

13

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46221

นางสาววรณัน กลิ่นฟุ้ ง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46221

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววรณัน กลิ่นฟุ้ ง

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (10.30-11.30) SU-502การช่วยฟ้ืนคนืชพี8010801 B 2(1-2-3) อ.สทิธ,ิ อ.วโิรจน์

จ. (10.30-11.30) SU-502อ.เผ่า, อ. ดร.ชยัยา

จ. (10.30-11.30) SU-502ผศ. ดร.สุขศิร,ิ

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ.เผ่า, อ. ดร.ชยัยา

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ.ประเสรฐิ, อ.วโิรจน์

พฤ. (13.30-15.30) SU-502การจดัการดูแลผูป้ระสบภยัพบิตัิ8010802 B 2(2-0-4) อ.อรุะณี, อ.วโิรจน์

จ. (08.30-10.30) SU-502กระบวนการวจิยัทางการพยาบาล8013106 B 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (08.30-10.30) SU-502อ.จนิตนา, อ.เพญ็พโยม

จ. (08.30-10.30) SU-502อ. ดร.ชยัยา, ผศ.

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ. ดร.มกุขด์า,

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.จนิตนา, ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ. ดร.ชยัยา

อ. (14.30-16.30) SU-502กฎหมายและจรยิธรรมทางการพยาบาล8013107 B 2(2-0-4) อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

อ. (14.30-16.30) SU-502อ.อรุะณี, อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-502การพยาบาลมารดา ทารก  และผดุงครรภ์8013202 B 3(3-0-6) อ.กรรณิการ,์ อ.ธติพิร

อ. (08.30-11.30) SU-502อ. ดร.นิภาวรรณ

พฤ. (10.30-12.30) SU-502การพยาบาลสุขภาพจติและจติเวชศาสตร์8013501 B 2(2-0-4) อ. ดร.มกุขด์า

พ. (08.30-10.30) SU-502ประเดน็และแนวโนม้การพฒันาวชิาชพี8014108 B 2(2-0-4) อ.กรรณิการ,์ อ.

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.กลัยา,

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.ลออ

อ. (12.30-14.30) SU-502การพยาบาลอนามยัชมุชน 28014602 B 2(2-0-4) ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.มนชยา

อ. (12.30-14.30) SU-502อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46221

นางสาววรณัน กลิ่นฟุ้ ง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46221

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววรณัน กลิ่นฟุ้ ง

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาววรณนั กลิน่ฟุ้ ง )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.มนชยา สมจรติ )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5

13

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46222

นางสาววรรณนภา กลางน้ําประดิษฐ ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46222

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววรรณนภา กลางน้ําประดิษฐ ์

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (10.30-11.30) SU-502การช่วยฟ้ืนคนืชพี8010801 B 2(1-2-3) อ.สทิธ,ิ อ.วโิรจน์

จ. (10.30-11.30) SU-502อ.เผ่า, อ. ดร.ชยัยา

จ. (10.30-11.30) SU-502ผศ. ดร.สุขศิร,ิ

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ.เผ่า, อ. ดร.ชยัยา

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ.ประเสรฐิ, อ.วโิรจน์

พฤ. (13.30-15.30) SU-502การจดัการดูแลผูป้ระสบภยัพบิตัิ8010802 B 2(2-0-4) อ.อรุะณี, อ.วโิรจน์

จ. (08.30-10.30) SU-502กระบวนการวจิยัทางการพยาบาล8013106 B 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (08.30-10.30) SU-502อ.จนิตนา, อ.เพญ็พโยม

จ. (08.30-10.30) SU-502อ. ดร.ชยัยา, ผศ.

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ. ดร.มกุขด์า,

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.จนิตนา, ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ. ดร.ชยัยา

อ. (14.30-16.30) SU-502กฎหมายและจรยิธรรมทางการพยาบาล8013107 B 2(2-0-4) อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

อ. (14.30-16.30) SU-502อ.อรุะณี, อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-502การพยาบาลมารดา ทารก  และผดุงครรภ์8013202 B 3(3-0-6) อ.กรรณิการ,์ อ.ธติพิร

อ. (08.30-11.30) SU-502อ. ดร.นิภาวรรณ

พฤ. (10.30-12.30) SU-502การพยาบาลสุขภาพจติและจติเวชศาสตร์8013501 B 2(2-0-4) อ. ดร.มกุขด์า

พ. (08.30-10.30) SU-502ประเดน็และแนวโนม้การพฒันาวชิาชพี8014108 B 2(2-0-4) อ.กรรณิการ,์ อ.

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.กลัยา,

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.ลออ

อ. (12.30-14.30) SU-502การพยาบาลอนามยัชมุชน 28014602 B 2(2-0-4) ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.มนชยา

อ. (12.30-14.30) SU-502อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46222

นางสาววรรณนภา กลางน้ําประดิษฐ ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46222

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววรรณนภา กลางน้ําประดิษฐ ์

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาววรรณนภา กลางนํา้ประดษิฐ ์)

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.มนชยา สมจรติ )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5

13

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46223

นางสาววราภรณ์ นกนอ้ย

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46223

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววราภรณ์ นกนอ้ย

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (10.30-11.30) SU-502การช่วยฟ้ืนคนืชพี8010801 B 2(1-2-3) อ.สทิธ,ิ อ.วโิรจน์

จ. (10.30-11.30) SU-502อ.เผ่า, อ. ดร.ชยัยา

จ. (10.30-11.30) SU-502ผศ. ดร.สุขศิร,ิ

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ.เผ่า, อ. ดร.ชยัยา

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ.ประเสรฐิ, อ.วโิรจน์

พฤ. (13.30-15.30) SU-502การจดัการดูแลผูป้ระสบภยัพบิตัิ8010802 B 2(2-0-4) อ.อรุะณี, อ.วโิรจน์

จ. (08.30-10.30) SU-502กระบวนการวจิยัทางการพยาบาล8013106 B 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (08.30-10.30) SU-502อ.จนิตนา, อ.เพญ็พโยม

จ. (08.30-10.30) SU-502อ. ดร.ชยัยา, ผศ.

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ. ดร.มกุขด์า,

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.จนิตนา, ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ. ดร.ชยัยา

อ. (14.30-16.30) SU-502กฎหมายและจรยิธรรมทางการพยาบาล8013107 B 2(2-0-4) อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

อ. (14.30-16.30) SU-502อ.อรุะณี, อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-502การพยาบาลมารดา ทารก  และผดุงครรภ์8013202 B 3(3-0-6) อ.กรรณิการ,์ อ.ธติพิร

อ. (08.30-11.30) SU-502อ. ดร.นิภาวรรณ

พฤ. (10.30-12.30) SU-502การพยาบาลสุขภาพจติและจติเวชศาสตร์8013501 B 2(2-0-4) อ. ดร.มกุขด์า

พ. (08.30-10.30) SU-502ประเดน็และแนวโนม้การพฒันาวชิาชพี8014108 B 2(2-0-4) อ.กรรณิการ,์ อ.

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.กลัยา,

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.ลออ

อ. (12.30-14.30) SU-502การพยาบาลอนามยัชมุชน 28014602 B 2(2-0-4) ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.มนชยา

อ. (12.30-14.30) SU-502อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46223

นางสาววราภรณ์ นกนอ้ย

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46223

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววราภรณ์ นกนอ้ย

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาววราภรณ ์นกนอ้ย )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.มนชยา สมจรติ )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5

13

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46224

นางสาวศรณัยพ์ร ช่ืนสว่างวรกลุ (ทนุ)

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46224

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศรณัยพ์ร ช่ืนสว่างวรกลุ (ทนุ)

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (10.30-11.30) SU-502การช่วยฟ้ืนคนืชพี8010801 B 2(1-2-3) อ.สทิธ,ิ อ.วโิรจน์

จ. (10.30-11.30) SU-502อ.เผ่า, อ. ดร.ชยัยา

จ. (10.30-11.30) SU-502ผศ. ดร.สุขศิร,ิ

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ.เผ่า, อ. ดร.ชยัยา

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ.ประเสรฐิ, อ.วโิรจน์

พฤ. (13.30-15.30) SU-502การจดัการดูแลผูป้ระสบภยัพบิตัิ8010802 B 2(2-0-4) อ.อรุะณี, อ.วโิรจน์

จ. (08.30-10.30) SU-502กระบวนการวจิยัทางการพยาบาล8013106 B 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (08.30-10.30) SU-502อ.จนิตนา, อ.เพญ็พโยม

จ. (08.30-10.30) SU-502อ. ดร.ชยัยา, ผศ.

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ. ดร.มกุขด์า,

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.จนิตนา, ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ. ดร.ชยัยา

อ. (14.30-16.30) SU-502กฎหมายและจรยิธรรมทางการพยาบาล8013107 B 2(2-0-4) อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

อ. (14.30-16.30) SU-502อ.อรุะณี, อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-502การพยาบาลมารดา ทารก  และผดุงครรภ์8013202 B 3(3-0-6) อ.กรรณิการ,์ อ.ธติพิร

อ. (08.30-11.30) SU-502อ. ดร.นิภาวรรณ

พฤ. (10.30-12.30) SU-502การพยาบาลสุขภาพจติและจติเวชศาสตร์8013501 B 2(2-0-4) อ. ดร.มกุขด์า

พ. (08.30-10.30) SU-502ประเดน็และแนวโนม้การพฒันาวชิาชพี8014108 B 2(2-0-4) อ.กรรณิการ,์ อ.

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.กลัยา,

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.ลออ

อ. (12.30-14.30) SU-502การพยาบาลอนามยัชมุชน 28014602 B 2(2-0-4) ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.มนชยา

อ. (12.30-14.30) SU-502อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46224

นางสาวศรณัยพ์ร ช่ืนสว่างวรกลุ (ทนุ)

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46224

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศรณัยพ์ร ช่ืนสว่างวรกลุ (ทนุ)

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวศรณัยพ์ร ชื่นสวา่งวรกลุ (ทนุ) )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.มนชยา สมจรติ )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5

13

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46225

นางสาวศศิกมล สาลลีา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46225

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศศิกมล สาลลีา

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (10.30-11.30) SU-502การช่วยฟ้ืนคนืชพี8010801 B 2(1-2-3) อ.สทิธ,ิ อ.วโิรจน์

จ. (10.30-11.30) SU-502อ.เผ่า, อ. ดร.ชยัยา

จ. (10.30-11.30) SU-502ผศ. ดร.สุขศิร,ิ

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ.เผ่า, อ. ดร.ชยัยา

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ.ประเสรฐิ, อ.วโิรจน์

พฤ. (13.30-15.30) SU-502การจดัการดูแลผูป้ระสบภยัพบิตัิ8010802 B 2(2-0-4) อ.อรุะณี, อ.วโิรจน์

จ. (08.30-10.30) SU-502กระบวนการวจิยัทางการพยาบาล8013106 B 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (08.30-10.30) SU-502อ.จนิตนา, อ.เพญ็พโยม

จ. (08.30-10.30) SU-502อ. ดร.ชยัยา, ผศ.

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ. ดร.มกุขด์า,

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.จนิตนา, ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ. ดร.ชยัยา

อ. (14.30-16.30) SU-502กฎหมายและจรยิธรรมทางการพยาบาล8013107 B 2(2-0-4) อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

อ. (14.30-16.30) SU-502อ.อรุะณี, อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-502การพยาบาลมารดา ทารก  และผดุงครรภ์8013202 B 3(3-0-6) อ.กรรณิการ,์ อ.ธติพิร

อ. (08.30-11.30) SU-502อ. ดร.นิภาวรรณ

พฤ. (10.30-12.30) SU-502การพยาบาลสุขภาพจติและจติเวชศาสตร์8013501 B 2(2-0-4) อ. ดร.มกุขด์า

พ. (08.30-10.30) SU-502ประเดน็และแนวโนม้การพฒันาวชิาชพี8014108 B 2(2-0-4) อ.กรรณิการ,์ อ.

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.กลัยา,

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.ลออ

อ. (12.30-14.30) SU-502การพยาบาลอนามยัชมุชน 28014602 B 2(2-0-4) ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.มนชยา

อ. (12.30-14.30) SU-502อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46225

นางสาวศศิกมล สาลลีา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46225

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศศิกมล สาลลีา

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวศศิกมล สาลลีา )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.มนชยา สมจรติ )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5

13

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46226

นางสาวศิรธีร ม่วงอมิุงค์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46226

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรธีร ม่วงอมิุงค์

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (10.30-11.30) SU-502การช่วยฟ้ืนคนืชพี8010801 B 2(1-2-3) อ.สทิธ,ิ อ.วโิรจน์

จ. (10.30-11.30) SU-502อ.เผ่า, อ. ดร.ชยัยา

จ. (10.30-11.30) SU-502ผศ. ดร.สุขศิร,ิ

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ.เผ่า, อ. ดร.ชยัยา

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ.ประเสรฐิ, อ.วโิรจน์

พฤ. (13.30-15.30) SU-502การจดัการดูแลผูป้ระสบภยัพบิตัิ8010802 B 2(2-0-4) อ.อรุะณี, อ.วโิรจน์

จ. (08.30-10.30) SU-502กระบวนการวจิยัทางการพยาบาล8013106 B 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (08.30-10.30) SU-502อ.จนิตนา, อ.เพญ็พโยม

จ. (08.30-10.30) SU-502อ. ดร.ชยัยา, ผศ.

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ. ดร.มกุขด์า,

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.จนิตนา, ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ. ดร.ชยัยา

อ. (14.30-16.30) SU-502กฎหมายและจรยิธรรมทางการพยาบาล8013107 B 2(2-0-4) อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

อ. (14.30-16.30) SU-502อ.อรุะณี, อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-502การพยาบาลมารดา ทารก  และผดุงครรภ์8013202 B 3(3-0-6) อ.กรรณิการ,์ อ.ธติพิร

อ. (08.30-11.30) SU-502อ. ดร.นิภาวรรณ

พฤ. (10.30-12.30) SU-502การพยาบาลสุขภาพจติและจติเวชศาสตร์8013501 B 2(2-0-4) อ. ดร.มกุขด์า

พ. (08.30-10.30) SU-502ประเดน็และแนวโนม้การพฒันาวชิาชพี8014108 B 2(2-0-4) อ.กรรณิการ,์ อ.

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.กลัยา,

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.ลออ

อ. (12.30-14.30) SU-502การพยาบาลอนามยัชมุชน 28014602 B 2(2-0-4) ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.มนชยา

อ. (12.30-14.30) SU-502อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46226

นางสาวศิรธีร ม่วงอมิุงค์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46226

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรธีร ม่วงอมิุงค์

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวศิรธีร มว่งอมุงิค ์)

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.มนชยา สมจรติ )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5

13

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46227

นางสาวสพุรรษา บญุเกดิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46227

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสพุรรษา บญุเกดิ

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (10.30-11.30) SU-502การช่วยฟ้ืนคนืชพี8010801 B 2(1-2-3) อ.สทิธ,ิ อ.วโิรจน์

จ. (10.30-11.30) SU-502อ.เผ่า, อ. ดร.ชยัยา

จ. (10.30-11.30) SU-502ผศ. ดร.สุขศิร,ิ

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ.เผ่า, อ. ดร.ชยัยา

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ.ประเสรฐิ, อ.วโิรจน์

พฤ. (13.30-15.30) SU-502การจดัการดูแลผูป้ระสบภยัพบิตัิ8010802 B 2(2-0-4) อ.อรุะณี, อ.วโิรจน์

จ. (08.30-10.30) SU-502กระบวนการวจิยัทางการพยาบาล8013106 B 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (08.30-10.30) SU-502อ.จนิตนา, อ.เพญ็พโยม

จ. (08.30-10.30) SU-502อ. ดร.ชยัยา, ผศ.

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ. ดร.มกุขด์า,

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.จนิตนา, ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ. ดร.ชยัยา

อ. (14.30-16.30) SU-502กฎหมายและจรยิธรรมทางการพยาบาล8013107 B 2(2-0-4) อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

อ. (14.30-16.30) SU-502อ.อรุะณี, อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-502การพยาบาลมารดา ทารก  และผดุงครรภ์8013202 B 3(3-0-6) อ.กรรณิการ,์ อ.ธติพิร

อ. (08.30-11.30) SU-502อ. ดร.นิภาวรรณ

พฤ. (10.30-12.30) SU-502การพยาบาลสุขภาพจติและจติเวชศาสตร์8013501 B 2(2-0-4) อ. ดร.มกุขด์า

พ. (08.30-10.30) SU-502ประเดน็และแนวโนม้การพฒันาวชิาชพี8014108 B 2(2-0-4) อ.กรรณิการ,์ อ.

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.กลัยา,

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.ลออ

อ. (12.30-14.30) SU-502การพยาบาลอนามยัชมุชน 28014602 B 2(2-0-4) ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.มนชยา

อ. (12.30-14.30) SU-502อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46227

นางสาวสพุรรษา บญุเกดิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46227

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสพุรรษา บญุเกดิ

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุพรรษา บญุเกดิ )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.มนชยา สมจรติ )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5

13

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46229

นางสาวอรวรรณ ภกัดีกาํจร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46229

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรวรรณ ภกัดีกาํจร

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (10.30-11.30) SU-502การช่วยฟ้ืนคนืชพี8010801 B 2(1-2-3) อ.สทิธ,ิ อ.วโิรจน์

จ. (10.30-11.30) SU-502อ.เผ่า, อ. ดร.ชยัยา

จ. (10.30-11.30) SU-502ผศ. ดร.สุขศิร,ิ

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ.เผ่า, อ. ดร.ชยัยา

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ.ประเสรฐิ, อ.วโิรจน์

พฤ. (13.30-15.30) SU-502การจดัการดูแลผูป้ระสบภยัพบิตัิ8010802 B 2(2-0-4) อ.อรุะณี, อ.วโิรจน์

จ. (08.30-10.30) SU-502กระบวนการวจิยัทางการพยาบาล8013106 B 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (08.30-10.30) SU-502อ.จนิตนา, อ.เพญ็พโยม

จ. (08.30-10.30) SU-502อ. ดร.ชยัยา, ผศ.

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ. ดร.มกุขด์า,

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.จนิตนา, ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ. ดร.ชยัยา

อ. (14.30-16.30) SU-502กฎหมายและจรยิธรรมทางการพยาบาล8013107 B 2(2-0-4) อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

อ. (14.30-16.30) SU-502อ.อรุะณี, อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-502การพยาบาลมารดา ทารก  และผดุงครรภ์8013202 B 3(3-0-6) อ.กรรณิการ,์ อ.ธติพิร

อ. (08.30-11.30) SU-502อ. ดร.นิภาวรรณ

พฤ. (10.30-12.30) SU-502การพยาบาลสุขภาพจติและจติเวชศาสตร์8013501 B 2(2-0-4) อ. ดร.มกุขด์า

พ. (08.30-10.30) SU-502ประเดน็และแนวโนม้การพฒันาวชิาชพี8014108 B 2(2-0-4) อ.กรรณิการ,์ อ.

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.กลัยา,

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.ลออ

อ. (12.30-14.30) SU-502การพยาบาลอนามยัชมุชน 28014602 B 2(2-0-4) ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.มนชยา

อ. (12.30-14.30) SU-502อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46229

นางสาวอรวรรณ ภกัดีกาํจร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46229

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรวรรณ ภกัดีกาํจร

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอรวรรณ ภกัดกีาํจร )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.มนชยา สมจรติ )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5

13

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46232

นางสาวไอศวรรยา เพชรน้ําดี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46232

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวไอศวรรยา เพชรน้ําดี

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (10.30-11.30) SU-502การช่วยฟ้ืนคนืชพี8010801 B 2(1-2-3) อ.สทิธ,ิ อ.วโิรจน์

จ. (10.30-11.30) SU-502อ.เผ่า, อ. ดร.ชยัยา

จ. (10.30-11.30) SU-502ผศ. ดร.สุขศิร,ิ

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ.เผ่า, อ. ดร.ชยัยา

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ.ประเสรฐิ, อ.วโิรจน์

พฤ. (13.30-15.30) SU-502การจดัการดูแลผูป้ระสบภยัพบิตัิ8010802 B 2(2-0-4) อ.อรุะณี, อ.วโิรจน์

จ. (08.30-10.30) SU-502กระบวนการวจิยัทางการพยาบาล8013106 B 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (08.30-10.30) SU-502อ.จนิตนา, อ.เพญ็พโยม

จ. (08.30-10.30) SU-502อ. ดร.ชยัยา, ผศ.

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ. ดร.มกุขด์า,

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.จนิตนา, ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ. ดร.ชยัยา

อ. (14.30-16.30) SU-502กฎหมายและจรยิธรรมทางการพยาบาล8013107 B 2(2-0-4) อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

อ. (14.30-16.30) SU-502อ.อรุะณี, อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-502การพยาบาลมารดา ทารก  และผดุงครรภ์8013202 B 3(3-0-6) อ.กรรณิการ,์ อ.ธติพิร

อ. (08.30-11.30) SU-502อ. ดร.นิภาวรรณ

พฤ. (10.30-12.30) SU-502การพยาบาลสุขภาพจติและจติเวชศาสตร์8013501 B 2(2-0-4) อ. ดร.มกุขด์า

พ. (08.30-10.30) SU-502ประเดน็และแนวโนม้การพฒันาวชิาชพี8014108 B 2(2-0-4) อ.กรรณิการ,์ อ.

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.กลัยา,

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.ลออ

อ. (12.30-14.30) SU-502การพยาบาลอนามยัชมุชน 28014602 B 2(2-0-4) ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.มนชยา

อ. (12.30-14.30) SU-502อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46232

นางสาวไอศวรรยา เพชรน้ําดี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46232

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวไอศวรรยา เพชรน้ําดี

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวไอศวรรยา เพชรนํา้ด ี)

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.มนชยา สมจรติ )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

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

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5

13

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

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

เลขทีใ่บเสรจ็

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

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46233

นายธนญัชยั อนิธิฤทธิ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46233

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายธนญัชยั อนิธิฤทธิ์

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (10.30-11.30) SU-502การช่วยฟ้ืนคนืชพี8010801 B 2(1-2-3) อ.สทิธ,ิ อ.วโิรจน์

จ. (10.30-11.30) SU-502อ.เผ่า, อ. ดร.ชยัยา

จ. (10.30-11.30) SU-502ผศ. ดร.สุขศิร,ิ

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ.เผ่า, อ. ดร.ชยัยา

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ.ประเสรฐิ, อ.วโิรจน์

พฤ. (13.30-15.30) SU-502การจดัการดูแลผูป้ระสบภยัพบิตัิ8010802 B 2(2-0-4) อ.อรุะณี, อ.วโิรจน์

จ. (08.30-10.30) SU-502กระบวนการวจิยัทางการพยาบาล8013106 B 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (08.30-10.30) SU-502อ.จนิตนา, อ.เพญ็พโยม

จ. (08.30-10.30) SU-502อ. ดร.ชยัยา, ผศ.

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ. ดร.มกุขด์า,

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.จนิตนา, ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ. ดร.ชยัยา

อ. (14.30-16.30) SU-502กฎหมายและจรยิธรรมทางการพยาบาล8013107 B 2(2-0-4) อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

อ. (14.30-16.30) SU-502อ.อรุะณี, อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-502การพยาบาลมารดา ทารก  และผดุงครรภ์8013202 B 3(3-0-6) อ.กรรณิการ,์ อ.ธติพิร

อ. (08.30-11.30) SU-502อ. ดร.นิภาวรรณ

พฤ. (10.30-12.30) SU-502การพยาบาลสุขภาพจติและจติเวชศาสตร์8013501 B 2(2-0-4) อ. ดร.มกุขด์า

พ. (08.30-10.30) SU-502ประเดน็และแนวโนม้การพฒันาวชิาชพี8014108 B 2(2-0-4) อ.กรรณิการ,์ อ.

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.กลัยา,

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.ลออ

อ. (12.30-14.30) SU-502การพยาบาลอนามยัชมุชน 28014602 B 2(2-0-4) ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.มนชยา

อ. (12.30-14.30) SU-502อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46233

นายธนญัชยั อนิธิฤทธิ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46233

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายธนญัชยั อนิธิฤทธิ์

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

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

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายธนญัชยั อนิธฤิทธิ์ )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.มนชยา สมจรติ )

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

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

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5

13

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46234

นายธีรวฒัน์ ม่วงไหมทอง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46234

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายธีรวฒัน ์ม่วงไหมทอง

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (10.30-11.30) SU-502การช่วยฟ้ืนคนืชพี8010801 B 2(1-2-3) อ.สทิธ,ิ อ.วโิรจน์

จ. (10.30-11.30) SU-502อ.เผ่า, อ. ดร.ชยัยา

จ. (10.30-11.30) SU-502ผศ. ดร.สุขศิร,ิ

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ.เผ่า, อ. ดร.ชยัยา

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ.ประเสรฐิ, อ.วโิรจน์

พฤ. (13.30-15.30) SU-502การจดัการดูแลผูป้ระสบภยัพบิตัิ8010802 B 2(2-0-4) อ.อรุะณี, อ.วโิรจน์

จ. (08.30-10.30) SU-502กระบวนการวจิยัทางการพยาบาล8013106 B 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (08.30-10.30) SU-502อ.จนิตนา, อ.เพญ็พโยม

จ. (08.30-10.30) SU-502อ. ดร.ชยัยา, ผศ.

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ. ดร.มกุขด์า,

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.จนิตนา, ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ. ดร.ชยัยา

อ. (14.30-16.30) SU-502กฎหมายและจรยิธรรมทางการพยาบาล8013107 B 2(2-0-4) อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

อ. (14.30-16.30) SU-502อ.อรุะณี, อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-502การพยาบาลมารดา ทารก  และผดุงครรภ์8013202 B 3(3-0-6) อ.กรรณิการ,์ อ.ธติพิร

อ. (08.30-11.30) SU-502อ. ดร.นิภาวรรณ

พฤ. (10.30-12.30) SU-502การพยาบาลสุขภาพจติและจติเวชศาสตร์8013501 B 2(2-0-4) อ. ดร.มกุขด์า

พ. (08.30-10.30) SU-502ประเดน็และแนวโนม้การพฒันาวชิาชพี8014108 B 2(2-0-4) อ.กรรณิการ,์ อ.

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.กลัยา,

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.ลออ

อ. (12.30-14.30) SU-502การพยาบาลอนามยัชมุชน 28014602 B 2(2-0-4) ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.มนชยา

อ. (12.30-14.30) SU-502อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46234

นายธีรวฒัน์ ม่วงไหมทอง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46234

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายธีรวฒัน ์ม่วงไหมทอง

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายธรีวฒัน ์มว่งไหมทอง )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.มนชยา สมจรติ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5

13

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46235

นายบดัรุดดีน เจะแต (ทนุ)

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46235

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายบดัรุดดีน เจะแต (ทนุ)

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (10.30-11.30) SU-502การช่วยฟ้ืนคนืชพี8010801 B 2(1-2-3) อ.สทิธ,ิ อ.วโิรจน์

จ. (10.30-11.30) SU-502อ.เผ่า, อ. ดร.ชยัยา

จ. (10.30-11.30) SU-502ผศ. ดร.สุขศิร,ิ

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ.เผ่า, อ. ดร.ชยัยา

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ.ประเสรฐิ, อ.วโิรจน์

พฤ. (13.30-15.30) SU-502การจดัการดูแลผูป้ระสบภยัพบิตัิ8010802 B 2(2-0-4) อ.อรุะณี, อ.วโิรจน์

จ. (08.30-10.30) SU-502กระบวนการวจิยัทางการพยาบาล8013106 B 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (08.30-10.30) SU-502อ.จนิตนา, อ.เพญ็พโยม

จ. (08.30-10.30) SU-502อ. ดร.ชยัยา, ผศ.

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ. ดร.มกุขด์า,

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.จนิตนา, ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ. ดร.ชยัยา

อ. (14.30-16.30) SU-502กฎหมายและจรยิธรรมทางการพยาบาล8013107 B 2(2-0-4) อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

อ. (14.30-16.30) SU-502อ.อรุะณี, อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-502การพยาบาลมารดา ทารก  และผดุงครรภ์8013202 B 3(3-0-6) อ.กรรณิการ,์ อ.ธติพิร

อ. (08.30-11.30) SU-502อ. ดร.นิภาวรรณ

พฤ. (10.30-12.30) SU-502การพยาบาลสุขภาพจติและจติเวชศาสตร์8013501 B 2(2-0-4) อ. ดร.มกุขด์า

พ. (08.30-10.30) SU-502ประเดน็และแนวโนม้การพฒันาวชิาชพี8014108 B 2(2-0-4) อ.กรรณิการ,์ อ.

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.กลัยา,

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.ลออ

อ. (12.30-14.30) SU-502การพยาบาลอนามยัชมุชน 28014602 B 2(2-0-4) ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.มนชยา

อ. (12.30-14.30) SU-502อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46235

นายบดัรุดดีน เจะแต (ทนุ)

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46235

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายบดัรุดดีน เจะแต (ทนุ)

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายบดัรุดดนี เจะแต (ทนุ) )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.มนชยา สมจรติ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5

13

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46236

นางสาวกนัยาภรณ์ สงัขาว

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46236

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกนัยาภรณ์ สงัขาว

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (10.30-11.30) SU-502การช่วยฟ้ืนคนืชพี8010801 B 2(1-2-3) อ.สทิธ,ิ อ.วโิรจน์

จ. (10.30-11.30) SU-502อ.เผ่า, อ. ดร.ชยัยา

จ. (10.30-11.30) SU-502ผศ. ดร.สุขศิร,ิ

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ.เผ่า, อ. ดร.ชยัยา

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ.ประเสรฐิ, อ.วโิรจน์

พฤ. (13.30-15.30) SU-502การจดัการดูแลผูป้ระสบภยัพบิตัิ8010802 B 2(2-0-4) อ.อรุะณี, อ.วโิรจน์

จ. (08.30-10.30) SU-502กระบวนการวจิยัทางการพยาบาล8013106 B 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (08.30-10.30) SU-502อ.จนิตนา, อ.เพญ็พโยม

จ. (08.30-10.30) SU-502อ. ดร.ชยัยา, ผศ.

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ. ดร.มกุขด์า,

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.จนิตนา, ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ. ดร.ชยัยา

อ. (14.30-16.30) SU-502กฎหมายและจรยิธรรมทางการพยาบาล8013107 B 2(2-0-4) อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

อ. (14.30-16.30) SU-502อ.อรุะณี, อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-502การพยาบาลมารดา ทารก  และผดุงครรภ์8013202 B 3(3-0-6) อ.กรรณิการ,์ อ.ธติพิร

อ. (08.30-11.30) SU-502อ. ดร.นิภาวรรณ

พฤ. (10.30-12.30) SU-502การพยาบาลสุขภาพจติและจติเวชศาสตร์8013501 B 2(2-0-4) อ. ดร.มกุขด์า

พ. (08.30-10.30) SU-502ประเดน็และแนวโนม้การพฒันาวชิาชพี8014108 B 2(2-0-4) อ.กรรณิการ,์ อ.

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.กลัยา,

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.ลออ

อ. (12.30-14.30) SU-502การพยาบาลอนามยัชมุชน 28014602 B 2(2-0-4) ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.มนชยา

อ. (12.30-14.30) SU-502อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46236

นางสาวกนัยาภรณ์ สงัขาว

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46236

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกนัยาภรณ์ สงัขาว

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกนัยาภรณ ์สงัขาว )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.มนชยา สมจรติ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5

13

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46237

นายคณิต บญุสรา้ง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46237

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายคณิต บญุสรา้ง

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (10.30-11.30) SU-502การช่วยฟ้ืนคนืชพี8010801 B 2(1-2-3) อ.สทิธ,ิ อ.วโิรจน์

จ. (10.30-11.30) SU-502อ.เผ่า, อ. ดร.ชยัยา

จ. (10.30-11.30) SU-502ผศ. ดร.สุขศิร,ิ

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ.เผ่า, อ. ดร.ชยัยา

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ.ประเสรฐิ, อ.วโิรจน์

พฤ. (13.30-15.30) SU-502การจดัการดูแลผูป้ระสบภยัพบิตัิ8010802 B 2(2-0-4) อ.อรุะณี, อ.วโิรจน์

จ. (08.30-10.30) SU-502กระบวนการวจิยัทางการพยาบาล8013106 B 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (08.30-10.30) SU-502อ.จนิตนา, อ.เพญ็พโยม

จ. (08.30-10.30) SU-502อ. ดร.ชยัยา, ผศ.

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ. ดร.มกุขด์า,

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.จนิตนา, ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ. ดร.ชยัยา

อ. (14.30-16.30) SU-502กฎหมายและจรยิธรรมทางการพยาบาล8013107 B 2(2-0-4) อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

อ. (14.30-16.30) SU-502อ.อรุะณี, อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-502การพยาบาลมารดา ทารก  และผดุงครรภ์8013202 B 3(3-0-6) อ.กรรณิการ,์ อ.ธติพิร

อ. (08.30-11.30) SU-502อ. ดร.นิภาวรรณ

พฤ. (10.30-12.30) SU-502การพยาบาลสุขภาพจติและจติเวชศาสตร์8013501 B 2(2-0-4) อ. ดร.มกุขด์า

พ. (08.30-10.30) SU-502ประเดน็และแนวโนม้การพฒันาวชิาชพี8014108 B 2(2-0-4) อ.กรรณิการ,์ อ.

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.กลัยา,

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.ลออ

อ. (12.30-14.30) SU-502การพยาบาลอนามยัชมุชน 28014602 B 2(2-0-4) ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.มนชยา

อ. (12.30-14.30) SU-502อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46237

นายคณิต บญุสรา้ง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46237

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายคณิต บญุสรา้ง

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายคณิต บญุสรา้ง )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.มนชยา สมจรติ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5

13

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46238

นางสาวปทัมาวดี ศรสีมบตัิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46238

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปทัมาวดี ศรสีมบตัิ

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (10.30-11.30) SU-502การช่วยฟ้ืนคนืชพี8010801 B 2(1-2-3) อ.สทิธ,ิ อ.วโิรจน์

จ. (10.30-11.30) SU-502อ.เผ่า, อ. ดร.ชยัยา

จ. (10.30-11.30) SU-502ผศ. ดร.สุขศิร,ิ

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ.เผ่า, อ. ดร.ชยัยา

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ.ประเสรฐิ, อ.วโิรจน์

พฤ. (13.30-15.30) SU-502การจดัการดูแลผูป้ระสบภยัพบิตัิ8010802 B 2(2-0-4) อ.อรุะณี, อ.วโิรจน์

จ. (08.30-10.30) SU-502กระบวนการวจิยัทางการพยาบาล8013106 B 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (08.30-10.30) SU-502อ.จนิตนา, อ.เพญ็พโยม

จ. (08.30-10.30) SU-502อ. ดร.ชยัยา, ผศ.

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ. ดร.มกุขด์า,

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.จนิตนา, ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ. ดร.ชยัยา

อ. (14.30-16.30) SU-502กฎหมายและจรยิธรรมทางการพยาบาล8013107 B 2(2-0-4) อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

อ. (14.30-16.30) SU-502อ.อรุะณี, อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-502การพยาบาลมารดา ทารก  และผดุงครรภ์8013202 B 3(3-0-6) อ.กรรณิการ,์ อ.ธติพิร

อ. (08.30-11.30) SU-502อ. ดร.นิภาวรรณ

พฤ. (10.30-12.30) SU-502การพยาบาลสุขภาพจติและจติเวชศาสตร์8013501 B 2(2-0-4) อ. ดร.มกุขด์า

พ. (08.30-10.30) SU-502ประเดน็และแนวโนม้การพฒันาวชิาชพี8014108 B 2(2-0-4) อ.กรรณิการ,์ อ.

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.กลัยา,

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.ลออ

อ. (12.30-14.30) SU-502การพยาบาลอนามยัชมุชน 28014602 B 2(2-0-4) ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.มนชยา

อ. (12.30-14.30) SU-502อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46238

นางสาวปทัมาวดี ศรสีมบตัิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46238

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปทัมาวดี ศรสีมบตัิ

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวปทัมาวด ีศรสีมบตั ิ)

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.มนชยา สมจรติ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5

13

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46239

นางสาวสธุิมา อดุมสนิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46239

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสธุิมา อดุมสนิ

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (10.30-11.30) SU-502การช่วยฟ้ืนคนืชพี8010801 B 2(1-2-3) อ.สทิธ,ิ อ.วโิรจน์

จ. (10.30-11.30) SU-502อ.เผ่า, อ. ดร.ชยัยา

จ. (10.30-11.30) SU-502ผศ. ดร.สุขศิร,ิ

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ.เผ่า, อ. ดร.ชยัยา

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (12.30-14.30) SU-502, จ. (12.30-14.30) Labอ.ประเสรฐิ, อ.วโิรจน์

พฤ. (13.30-15.30) SU-502การจดัการดูแลผูป้ระสบภยัพบิตัิ8010802 B 2(2-0-4) อ.อรุะณี, อ.วโิรจน์

จ. (08.30-10.30) SU-502กระบวนการวจิยัทางการพยาบาล8013106 B 3(2-2-5) อ. ดร.ภทัรา, อ.

จ. (08.30-10.30) SU-502อ.จนิตนา, อ.เพญ็พโยม

จ. (08.30-10.30) SU-502อ. ดร.ชยัยา, ผศ.

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ. ดร.มกุขด์า,

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ.จนิตนา, ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (14.30-16.30) SU-502, จ. (14.30-16.30) Labอ. ดร.ชยัยา

อ. (14.30-16.30) SU-502กฎหมายและจรยิธรรมทางการพยาบาล8013107 B 2(2-0-4) อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

อ. (14.30-16.30) SU-502อ.อรุะณี, อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-502การพยาบาลมารดา ทารก  และผดุงครรภ์8013202 B 3(3-0-6) อ.กรรณิการ,์ อ.ธติพิร

อ. (08.30-11.30) SU-502อ. ดร.นิภาวรรณ

พฤ. (10.30-12.30) SU-502การพยาบาลสุขภาพจติและจติเวชศาสตร์8013501 B 2(2-0-4) อ. ดร.มกุขด์า

พ. (08.30-10.30) SU-502ประเดน็และแนวโนม้การพฒันาวชิาชพี8014108 B 2(2-0-4) อ.กรรณิการ,์ อ.

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.กลัยา,

พ. (08.30-10.30) SU-502อ.ลออ

อ. (12.30-14.30) SU-502การพยาบาลอนามยัชมุชน 28014602 B 2(2-0-4) ผศ. ดร.สุขศิร,ิ อ.มนชยา

อ. (12.30-14.30) SU-502อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

584N46239

นางสาวสธุิมา อดุมสนิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

584N46239

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสธุิมา อดุมสนิ

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

584N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุธมิา อดุมสนิ )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.มนชยา สมจรติ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 5

13

*

*

18 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46101

นางสาวกนัตยิา มีพรหม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46101

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกนัตยิา มีพรหม

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 432คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 B 3(3-0-6) อ.พงษธ์ร

จ. (08.30-10.30) 521, พ. (08.30-10.30) 314เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 D 3(2-2-5) อ.ศิรพิร

จ. (10.30-12.30) SU-402ระบาดวทิยาและชวีสถติิ8012011 A 2(2-0-4) อ.มนชยา, ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (10.30-12.30) SU-402อ. ดร.ภทัรา, อ.ประเสรฐิ

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.รวนินัท์

อ. (15.30-17.30) SU-408สารสนเทศและการสือ่สารทางการพยาบา8012104 A 2(2-0-4) อ.ประเสรฐิ, อ.กลัยา

อ. (15.30-17.30) SU-408ผศ. ดร.สุขศิริ

อ. (12.30-15.30) SU-408การพยาบาลผูสู้งอายุ8012403 A 3(3-0-6) อ.เพญ็พโยม, อ.จนิตนา

อ. (12.30-15.30) SU-408อ.อรุะณี

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลพื้นฐาน8012701 A 2(0-8) อ.จติรรดา, รศ.สมจนิต์

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.ทนิกร, อ.นงลกัษณ์

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.วรียุทธ, อ.วาสนา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลอนามยัชมุชน  18012708 A 2(0-8) อ.รวนินัท,์ อ.กลัยา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.มนชยา, อ.ลออ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ. ดร.ภทัรา, อ. ดร.ชยัยา

อ. (08.30-11.30) SU-408การพยาบาลผูใ้หญ่ 18013401 A 3(3-0-6) อ.วโิรจน,์ อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.จนิตนา, อ.เพญ็พโยม

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.นงลกัษณ,์ อ.อรุะณี

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.วรียุทธ, อ.วาสนา

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46101

นางสาวกนัตยิา มีพรหม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46101

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกนัตยิา มีพรหม

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกนัตยิา มพีรหม )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.วรียุทธ ศรทีมุสุข )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 7

13

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46102

นางสาวจริารตัน์ โตพฒัน์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46102

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจริารตัน ์โตพฒัน์

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 432คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 B 3(3-0-6) อ.พงษธ์ร

จ. (08.30-10.30) 521, พ. (08.30-10.30) 314เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 D 3(2-2-5) อ.ศิรพิร

จ. (10.30-12.30) SU-402ระบาดวทิยาและชวีสถติิ8012011 A 2(2-0-4) อ.มนชยา, ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (10.30-12.30) SU-402อ. ดร.ภทัรา, อ.ประเสรฐิ

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.รวนินัท์

อ. (15.30-17.30) SU-408สารสนเทศและการสือ่สารทางการพยาบา8012104 A 2(2-0-4) อ.ประเสรฐิ, อ.กลัยา

อ. (15.30-17.30) SU-408ผศ. ดร.สุขศิริ

อ. (12.30-15.30) SU-408การพยาบาลผูสู้งอายุ8012403 A 3(3-0-6) อ.เพญ็พโยม, อ.จนิตนา

อ. (12.30-15.30) SU-408อ.อรุะณี

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลพื้นฐาน8012701 A 2(0-8) อ.จติรรดา, รศ.สมจนิต์

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.ทนิกร, อ.นงลกัษณ์

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.วรียุทธ, อ.วาสนา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลอนามยัชมุชน  18012708 A 2(0-8) อ.รวนินัท,์ อ.กลัยา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.มนชยา, อ.ลออ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ. ดร.ภทัรา, อ. ดร.ชยัยา

อ. (08.30-11.30) SU-408การพยาบาลผูใ้หญ่ 18013401 A 3(3-0-6) อ.วโิรจน,์ อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.จนิตนา, อ.เพญ็พโยม

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.นงลกัษณ,์ อ.อรุะณี

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.วรียุทธ, อ.วาสนา

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46102

นางสาวจริารตัน์ โตพฒัน์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46102

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจริารตัน ์โตพฒัน์

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวจริารตัน ์โตพฒัน ์)

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.วรียุทธ ศรทีมุสุข )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 7

13

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46103

นางสาวชดาพร พรหมรตัน์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46103

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชดาพร พรหมรตัน์

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 432คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 B 3(3-0-6) อ.พงษธ์ร

จ. (08.30-10.30) 521, พ. (08.30-10.30) 314เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 D 3(2-2-5) อ.ศิรพิร

จ. (10.30-12.30) SU-402ระบาดวทิยาและชวีสถติิ8012011 A 2(2-0-4) อ.มนชยา, ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (10.30-12.30) SU-402อ. ดร.ภทัรา, อ.ประเสรฐิ

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.รวนินัท์

อ. (15.30-17.30) SU-408สารสนเทศและการสือ่สารทางการพยาบา8012104 A 2(2-0-4) อ.ประเสรฐิ, อ.กลัยา

อ. (15.30-17.30) SU-408ผศ. ดร.สุขศิริ

อ. (12.30-15.30) SU-408การพยาบาลผูสู้งอายุ8012403 A 3(3-0-6) อ.เพญ็พโยม, อ.จนิตนา

อ. (12.30-15.30) SU-408อ.อรุะณี

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลพื้นฐาน8012701 A 2(0-8) อ.จติรรดา, รศ.สมจนิต์

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.ทนิกร, อ.นงลกัษณ์

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.วรียุทธ, อ.วาสนา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลอนามยัชมุชน  18012708 A 2(0-8) อ.รวนินัท,์ อ.กลัยา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.มนชยา, อ.ลออ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ. ดร.ภทัรา, อ. ดร.ชยัยา

อ. (08.30-11.30) SU-408การพยาบาลผูใ้หญ่ 18013401 A 3(3-0-6) อ.วโิรจน,์ อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.จนิตนา, อ.เพญ็พโยม

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.นงลกัษณ,์ อ.อรุะณี

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.วรียุทธ, อ.วาสนา

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46103

นางสาวชดาพร พรหมรตัน์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46103

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชดาพร พรหมรตัน์

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวชดาพร พรหมรตัน ์)

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.วรียุทธ ศรทีมุสุข )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 7

13

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46104

นางสาวชวนขวญั เอมจุย้

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46104

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชวนขวญั เอมจุย้

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 432คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 B 3(3-0-6) อ.พงษธ์ร

จ. (08.30-10.30) 521, พ. (08.30-10.30) 314เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 D 3(2-2-5) อ.ศิรพิร

จ. (10.30-12.30) SU-402ระบาดวทิยาและชวีสถติิ8012011 A 2(2-0-4) อ.มนชยา, ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (10.30-12.30) SU-402อ. ดร.ภทัรา, อ.ประเสรฐิ

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.รวนินัท์

อ. (15.30-17.30) SU-408สารสนเทศและการสือ่สารทางการพยาบา8012104 A 2(2-0-4) อ.ประเสรฐิ, อ.กลัยา

อ. (15.30-17.30) SU-408ผศ. ดร.สุขศิริ

อ. (12.30-15.30) SU-408การพยาบาลผูสู้งอายุ8012403 A 3(3-0-6) อ.เพญ็พโยม, อ.จนิตนา

อ. (12.30-15.30) SU-408อ.อรุะณี

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลพื้นฐาน8012701 A 2(0-8) อ.จติรรดา, รศ.สมจนิต์

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.ทนิกร, อ.นงลกัษณ์

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.วรียุทธ, อ.วาสนา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลอนามยัชมุชน  18012708 A 2(0-8) อ.รวนินัท,์ อ.กลัยา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.มนชยา, อ.ลออ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ. ดร.ภทัรา, อ. ดร.ชยัยา

อ. (08.30-11.30) SU-408การพยาบาลผูใ้หญ่ 18013401 A 3(3-0-6) อ.วโิรจน,์ อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.จนิตนา, อ.เพญ็พโยม

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.นงลกัษณ,์ อ.อรุะณี

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.วรียุทธ, อ.วาสนา

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46104

นางสาวชวนขวญั เอมจุย้

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46104

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชวนขวญั เอมจุย้

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวชวนขวญั เอมจุย้ )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.วรียุทธ ศรทีมุสุข )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 7

13

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46106

นางสาวทพิยอ์าภา นาคงาม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46106

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวทพิยอ์าภา นาคงาม

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 432คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 B 3(3-0-6) อ.พงษธ์ร

จ. (08.30-10.30) 521, พ. (08.30-10.30) 314เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 D 3(2-2-5) อ.ศิรพิร

จ. (10.30-12.30) SU-402ระบาดวทิยาและชวีสถติิ8012011 A 2(2-0-4) อ.มนชยา, ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (10.30-12.30) SU-402อ. ดร.ภทัรา, อ.ประเสรฐิ

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.รวนินัท์

อ. (15.30-17.30) SU-408สารสนเทศและการสือ่สารทางการพยาบา8012104 A 2(2-0-4) อ.ประเสรฐิ, อ.กลัยา

อ. (15.30-17.30) SU-408ผศ. ดร.สุขศิริ

อ. (12.30-15.30) SU-408การพยาบาลผูสู้งอายุ8012403 A 3(3-0-6) อ.เพญ็พโยม, อ.จนิตนา

อ. (12.30-15.30) SU-408อ.อรุะณี

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลพื้นฐาน8012701 A 2(0-8) อ.จติรรดา, รศ.สมจนิต์

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.ทนิกร, อ.นงลกัษณ์

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.วรียุทธ, อ.วาสนา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลอนามยัชมุชน  18012708 A 2(0-8) อ.รวนินัท,์ อ.กลัยา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.มนชยา, อ.ลออ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ. ดร.ภทัรา, อ. ดร.ชยัยา

อ. (08.30-11.30) SU-408การพยาบาลผูใ้หญ่ 18013401 A 3(3-0-6) อ.วโิรจน,์ อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.จนิตนา, อ.เพญ็พโยม

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.นงลกัษณ,์ อ.อรุะณี

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.วรียุทธ, อ.วาสนา

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46106

นางสาวทพิยอ์าภา นาคงาม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46106

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวทพิยอ์าภา นาคงาม

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวทพิยอ์าภา นาคงาม )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.วรียุทธ ศรทีมุสุข )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 7

13

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46107

นางสาวธนาพร ภสูนีาค

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46107

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธนาพร ภสูนีาค

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 432คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 B 3(3-0-6) อ.พงษธ์ร

จ. (08.30-10.30) 521, พ. (08.30-10.30) 314เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 D 3(2-2-5) อ.ศิรพิร

จ. (10.30-12.30) SU-402ระบาดวทิยาและชวีสถติิ8012011 A 2(2-0-4) อ.มนชยา, ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (10.30-12.30) SU-402อ. ดร.ภทัรา, อ.ประเสรฐิ

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.รวนินัท์

อ. (15.30-17.30) SU-408สารสนเทศและการสือ่สารทางการพยาบา8012104 A 2(2-0-4) อ.ประเสรฐิ, อ.กลัยา

อ. (15.30-17.30) SU-408ผศ. ดร.สุขศิริ

อ. (12.30-15.30) SU-408การพยาบาลผูสู้งอายุ8012403 A 3(3-0-6) อ.เพญ็พโยม, อ.จนิตนา

อ. (12.30-15.30) SU-408อ.อรุะณี

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลพื้นฐาน8012701 A 2(0-8) อ.จติรรดา, รศ.สมจนิต์

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.ทนิกร, อ.นงลกัษณ์

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.วรียุทธ, อ.วาสนา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลอนามยัชมุชน  18012708 A 2(0-8) อ.รวนินัท,์ อ.กลัยา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.มนชยา, อ.ลออ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ. ดร.ภทัรา, อ. ดร.ชยัยา

อ. (08.30-11.30) SU-408การพยาบาลผูใ้หญ่ 18013401 A 3(3-0-6) อ.วโิรจน,์ อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.จนิตนา, อ.เพญ็พโยม

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.นงลกัษณ,์ อ.อรุะณี

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.วรียุทธ, อ.วาสนา

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46107

นางสาวธนาพร ภสูนีาค

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46107

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธนาพร ภสูนีาค

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวธนาพร ภสูนีาค )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.วรียุทธ ศรทีมุสุข )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 7

13

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46108

นางสาวธวลัรตัน์ นาโสก

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46108

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธวลัรตัน ์นาโสก

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 432คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 B 3(3-0-6) อ.พงษธ์ร

จ. (08.30-10.30) 521, พ. (08.30-10.30) 314เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 D 3(2-2-5) อ.ศิรพิร

จ. (10.30-12.30) SU-402ระบาดวทิยาและชวีสถติิ8012011 A 2(2-0-4) อ.มนชยา, ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (10.30-12.30) SU-402อ. ดร.ภทัรา, อ.ประเสรฐิ

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.รวนินัท์

อ. (15.30-17.30) SU-408สารสนเทศและการสือ่สารทางการพยาบา8012104 A 2(2-0-4) อ.ประเสรฐิ, อ.กลัยา

อ. (15.30-17.30) SU-408ผศ. ดร.สุขศิริ

อ. (12.30-15.30) SU-408การพยาบาลผูสู้งอายุ8012403 A 3(3-0-6) อ.เพญ็พโยม, อ.จนิตนา

อ. (12.30-15.30) SU-408อ.อรุะณี

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลพื้นฐาน8012701 A 2(0-8) อ.จติรรดา, รศ.สมจนิต์

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.ทนิกร, อ.นงลกัษณ์

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.วรียุทธ, อ.วาสนา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลอนามยัชมุชน  18012708 A 2(0-8) อ.รวนินัท,์ อ.กลัยา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.มนชยา, อ.ลออ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ. ดร.ภทัรา, อ. ดร.ชยัยา

อ. (08.30-11.30) SU-408การพยาบาลผูใ้หญ่ 18013401 A 3(3-0-6) อ.วโิรจน,์ อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.จนิตนา, อ.เพญ็พโยม

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.นงลกัษณ,์ อ.อรุะณี

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.วรียุทธ, อ.วาสนา

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46108

นางสาวธวลัรตัน์ นาโสก

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46108

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธวลัรตัน ์นาโสก

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวธวลัรตัน ์นาโสก )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.วรียุทธ ศรทีมุสุข )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 7

13

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46109

นางสาวธนัยพร เอี้ยงกญุชร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46109

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธนัยพร เอี้ยงกญุชร

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 432คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 B 3(3-0-6) อ.พงษธ์ร

จ. (08.30-10.30) 521, พ. (08.30-10.30) 314เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 D 3(2-2-5) อ.ศิรพิร

จ. (10.30-12.30) SU-402ระบาดวทิยาและชวีสถติิ8012011 A 2(2-0-4) อ.มนชยา, ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (10.30-12.30) SU-402อ. ดร.ภทัรา, อ.ประเสรฐิ

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.รวนินัท์

อ. (15.30-17.30) SU-408สารสนเทศและการสือ่สารทางการพยาบา8012104 A 2(2-0-4) อ.ประเสรฐิ, อ.กลัยา

อ. (15.30-17.30) SU-408ผศ. ดร.สุขศิริ

อ. (12.30-15.30) SU-408การพยาบาลผูสู้งอายุ8012403 A 3(3-0-6) อ.เพญ็พโยม, อ.จนิตนา

อ. (12.30-15.30) SU-408อ.อรุะณี

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลพื้นฐาน8012701 A 2(0-8) อ.จติรรดา, รศ.สมจนิต์

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.ทนิกร, อ.นงลกัษณ์

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.วรียุทธ, อ.วาสนา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลอนามยัชมุชน  18012708 A 2(0-8) อ.รวนินัท,์ อ.กลัยา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.มนชยา, อ.ลออ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ. ดร.ภทัรา, อ. ดร.ชยัยา

อ. (08.30-11.30) SU-408การพยาบาลผูใ้หญ่ 18013401 A 3(3-0-6) อ.วโิรจน,์ อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.จนิตนา, อ.เพญ็พโยม

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.นงลกัษณ,์ อ.อรุะณี

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.วรียุทธ, อ.วาสนา

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46109

นางสาวธนัยพร เอี้ยงกญุชร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46109

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธนัยพร เอี้ยงกญุชร

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวธนัยพร เอี้ยงกญุชร )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.วรียุทธ ศรทีมุสุข )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 7

13

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46111

นางสาวเบญจวรรณ ประกอบบญุ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46111

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเบญจวรรณ ประกอบบญุ

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 432คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 B 3(3-0-6) อ.พงษธ์ร

จ. (08.30-10.30) 521, พ. (08.30-10.30) 314เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 D 3(2-2-5) อ.ศิรพิร

จ. (10.30-12.30) SU-402ระบาดวทิยาและชวีสถติิ8012011 A 2(2-0-4) อ.มนชยา, ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (10.30-12.30) SU-402อ. ดร.ภทัรา, อ.ประเสรฐิ

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.รวนินัท์

อ. (15.30-17.30) SU-408สารสนเทศและการสือ่สารทางการพยาบา8012104 A 2(2-0-4) อ.ประเสรฐิ, อ.กลัยา

อ. (15.30-17.30) SU-408ผศ. ดร.สุขศิริ

อ. (12.30-15.30) SU-408การพยาบาลผูสู้งอายุ8012403 A 3(3-0-6) อ.เพญ็พโยม, อ.จนิตนา

อ. (12.30-15.30) SU-408อ.อรุะณี

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลพื้นฐาน8012701 A 2(0-8) อ.จติรรดา, รศ.สมจนิต์

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.ทนิกร, อ.นงลกัษณ์

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.วรียุทธ, อ.วาสนา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลอนามยัชมุชน  18012708 A 2(0-8) อ.รวนินัท,์ อ.กลัยา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.มนชยา, อ.ลออ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ. ดร.ภทัรา, อ. ดร.ชยัยา

อ. (08.30-11.30) SU-408การพยาบาลผูใ้หญ่ 18013401 A 3(3-0-6) อ.วโิรจน,์ อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.จนิตนา, อ.เพญ็พโยม

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.นงลกัษณ,์ อ.อรุะณี

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.วรียุทธ, อ.วาสนา

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46111

นางสาวเบญจวรรณ ประกอบบญุ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46111

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเบญจวรรณ ประกอบบญุ

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวเบญจวรรณ ประกอบบญุ )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.วรียุทธ ศรทีมุสุข )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 7

13

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46112

นางสาวพรชิตา อดุร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46112

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพรชิตา อดุร

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 432คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 B 3(3-0-6) อ.พงษธ์ร

จ. (08.30-10.30) 521, พ. (08.30-10.30) 314เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 D 3(2-2-5) อ.ศิรพิร

จ. (10.30-12.30) SU-402ระบาดวทิยาและชวีสถติิ8012011 A 2(2-0-4) อ.มนชยา, ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (10.30-12.30) SU-402อ. ดร.ภทัรา, อ.ประเสรฐิ

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.รวนินัท์

อ. (15.30-17.30) SU-408สารสนเทศและการสือ่สารทางการพยาบา8012104 A 2(2-0-4) อ.ประเสรฐิ, อ.กลัยา

อ. (15.30-17.30) SU-408ผศ. ดร.สุขศิริ

อ. (12.30-15.30) SU-408การพยาบาลผูสู้งอายุ8012403 A 3(3-0-6) อ.เพญ็พโยม, อ.จนิตนา

อ. (12.30-15.30) SU-408อ.อรุะณี

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลพื้นฐาน8012701 A 2(0-8) อ.จติรรดา, รศ.สมจนิต์

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.ทนิกร, อ.นงลกัษณ์

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.วรียุทธ, อ.วาสนา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลอนามยัชมุชน  18012708 A 2(0-8) อ.รวนินัท,์ อ.กลัยา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.มนชยา, อ.ลออ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ. ดร.ภทัรา, อ. ดร.ชยัยา

อ. (08.30-11.30) SU-408การพยาบาลผูใ้หญ่ 18013401 A 3(3-0-6) อ.วโิรจน,์ อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.จนิตนา, อ.เพญ็พโยม

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.นงลกัษณ,์ อ.อรุะณี

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.วรียุทธ, อ.วาสนา

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46112

นางสาวพรชิตา อดุร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46112

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพรชิตา อดุร

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวพรชติา อดุร )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.วรียุทธ ศรทีมุสุข )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 7

13

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46113

นางสาวพชิญส์ริ ีเหลาจาํเรญิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46113

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพชิญส์ริ ีเหลาจาํเรญิ

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 432คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 B 3(3-0-6) อ.พงษธ์ร

จ. (08.30-10.30) 521, พ. (08.30-10.30) 314เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 D 3(2-2-5) อ.ศิรพิร

จ. (10.30-12.30) SU-402ระบาดวทิยาและชวีสถติิ8012011 A 2(2-0-4) อ.มนชยา, ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (10.30-12.30) SU-402อ. ดร.ภทัรา, อ.ประเสรฐิ

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.รวนินัท์

อ. (15.30-17.30) SU-408สารสนเทศและการสือ่สารทางการพยาบา8012104 A 2(2-0-4) อ.ประเสรฐิ, อ.กลัยา

อ. (15.30-17.30) SU-408ผศ. ดร.สุขศิริ

อ. (12.30-15.30) SU-408การพยาบาลผูสู้งอายุ8012403 A 3(3-0-6) อ.เพญ็พโยม, อ.จนิตนา

อ. (12.30-15.30) SU-408อ.อรุะณี

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลพื้นฐาน8012701 A 2(0-8) อ.จติรรดา, รศ.สมจนิต์

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.ทนิกร, อ.นงลกัษณ์

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.วรียุทธ, อ.วาสนา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลอนามยัชมุชน  18012708 A 2(0-8) อ.รวนินัท,์ อ.กลัยา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.มนชยา, อ.ลออ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ. ดร.ภทัรา, อ. ดร.ชยัยา

อ. (08.30-11.30) SU-408การพยาบาลผูใ้หญ่ 18013401 A 3(3-0-6) อ.วโิรจน,์ อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.จนิตนา, อ.เพญ็พโยม

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.นงลกัษณ,์ อ.อรุะณี

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.วรียุทธ, อ.วาสนา

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46113

นางสาวพชิญส์ริ ีเหลาจาํเรญิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46113

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพชิญส์ริ ีเหลาจาํเรญิ

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวพชิญส์ริ ีเหลาจาํเรญิ )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.วรียุทธ ศรทีมุสุข )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 7

13

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46114

นางสาวเพญ็นภา ยะแกว้

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46114

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเพญ็นภา ยะแกว้

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 432คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 B 3(3-0-6) อ.พงษธ์ร

จ. (08.30-10.30) 521, พ. (08.30-10.30) 314เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 D 3(2-2-5) อ.ศิรพิร

จ. (10.30-12.30) SU-402ระบาดวทิยาและชวีสถติิ8012011 A 2(2-0-4) อ.มนชยา, ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (10.30-12.30) SU-402อ. ดร.ภทัรา, อ.ประเสรฐิ

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.รวนินัท์

อ. (15.30-17.30) SU-408สารสนเทศและการสือ่สารทางการพยาบา8012104 A 2(2-0-4) อ.ประเสรฐิ, อ.กลัยา

อ. (15.30-17.30) SU-408ผศ. ดร.สุขศิริ

อ. (12.30-15.30) SU-408การพยาบาลผูสู้งอายุ8012403 A 3(3-0-6) อ.เพญ็พโยม, อ.จนิตนา

อ. (12.30-15.30) SU-408อ.อรุะณี

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลพื้นฐาน8012701 A 2(0-8) อ.จติรรดา, รศ.สมจนิต์

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.ทนิกร, อ.นงลกัษณ์

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.วรียุทธ, อ.วาสนา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลอนามยัชมุชน  18012708 A 2(0-8) อ.รวนินัท,์ อ.กลัยา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.มนชยา, อ.ลออ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ. ดร.ภทัรา, อ. ดร.ชยัยา

อ. (08.30-11.30) SU-408การพยาบาลผูใ้หญ่ 18013401 A 3(3-0-6) อ.วโิรจน,์ อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.จนิตนา, อ.เพญ็พโยม

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.นงลกัษณ,์ อ.อรุะณี

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.วรียุทธ, อ.วาสนา

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46114

นางสาวเพญ็นภา ยะแกว้

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46114

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเพญ็นภา ยะแกว้

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวเพญ็นภา ยะแกว้ )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.วรียุทธ ศรทีมุสุข )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 7

13

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46115

นางสาวภสัราทพิย ์สคุาํภา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46115

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวภสัราทพิย ์สคุาํภา

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 432คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 B 3(3-0-6) อ.พงษธ์ร

จ. (08.30-10.30) 521, พ. (08.30-10.30) 314เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 D 3(2-2-5) อ.ศิรพิร

จ. (10.30-12.30) SU-402ระบาดวทิยาและชวีสถติิ8012011 A 2(2-0-4) อ.มนชยา, ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (10.30-12.30) SU-402อ. ดร.ภทัรา, อ.ประเสรฐิ

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.รวนินัท์

อ. (15.30-17.30) SU-408สารสนเทศและการสือ่สารทางการพยาบา8012104 A 2(2-0-4) อ.ประเสรฐิ, อ.กลัยา

อ. (15.30-17.30) SU-408ผศ. ดร.สุขศิริ

อ. (12.30-15.30) SU-408การพยาบาลผูสู้งอายุ8012403 A 3(3-0-6) อ.เพญ็พโยม, อ.จนิตนา

อ. (12.30-15.30) SU-408อ.อรุะณี

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลพื้นฐาน8012701 A 2(0-8) อ.จติรรดา, รศ.สมจนิต์

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.ทนิกร, อ.นงลกัษณ์

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.วรียุทธ, อ.วาสนา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลอนามยัชมุชน  18012708 A 2(0-8) อ.รวนินัท,์ อ.กลัยา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.มนชยา, อ.ลออ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ. ดร.ภทัรา, อ. ดร.ชยัยา

อ. (08.30-11.30) SU-408การพยาบาลผูใ้หญ่ 18013401 A 3(3-0-6) อ.วโิรจน,์ อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.จนิตนา, อ.เพญ็พโยม

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.นงลกัษณ,์ อ.อรุะณี

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.วรียุทธ, อ.วาสนา

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46115

นางสาวภสัราทพิย ์สคุาํภา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46115

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวภสัราทพิย ์สคุาํภา

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวภสัราทพิย ์สุคาํภา )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.วรียุทธ ศรทีมุสุข )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 7

13

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46116

นางสาวยพุาภรณ์ โพธิ์ศรี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46116

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวยพุาภรณ์ โพธิ์ศรี

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 432คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 B 3(3-0-6) อ.พงษธ์ร

จ. (08.30-10.30) 521, พ. (08.30-10.30) 314เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 D 3(2-2-5) อ.ศิรพิร

จ. (10.30-12.30) SU-402ระบาดวทิยาและชวีสถติิ8012011 A 2(2-0-4) อ.มนชยา, ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (10.30-12.30) SU-402อ. ดร.ภทัรา, อ.ประเสรฐิ

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.รวนินัท์

อ. (15.30-17.30) SU-408สารสนเทศและการสือ่สารทางการพยาบา8012104 A 2(2-0-4) อ.ประเสรฐิ, อ.กลัยา

อ. (15.30-17.30) SU-408ผศ. ดร.สุขศิริ

อ. (12.30-15.30) SU-408การพยาบาลผูสู้งอายุ8012403 A 3(3-0-6) อ.เพญ็พโยม, อ.จนิตนา

อ. (12.30-15.30) SU-408อ.อรุะณี

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลพื้นฐาน8012701 A 2(0-8) อ.จติรรดา, รศ.สมจนิต์

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.ทนิกร, อ.นงลกัษณ์

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.วรียุทธ, อ.วาสนา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลอนามยัชมุชน  18012708 A 2(0-8) อ.รวนินัท,์ อ.กลัยา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.มนชยา, อ.ลออ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ. ดร.ภทัรา, อ. ดร.ชยัยา

อ. (08.30-11.30) SU-408การพยาบาลผูใ้หญ่ 18013401 A 3(3-0-6) อ.วโิรจน,์ อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.จนิตนา, อ.เพญ็พโยม

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.นงลกัษณ,์ อ.อรุะณี

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.วรียุทธ, อ.วาสนา

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46116

นางสาวยพุาภรณ์ โพธิ์ศรี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46116

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวยพุาภรณ์ โพธิ์ศรี

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวยุพาภรณ ์โพธิ์ศร ี)

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.วรียุทธ ศรทีมุสุข )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 7

13

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46117

นางสาวรสสคุนธุ ์เถาปรกั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46117

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรสสคุนธุ ์เถาปรกั

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 432คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 B 3(3-0-6) อ.พงษธ์ร

จ. (08.30-10.30) 521, พ. (08.30-10.30) 314เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 D 3(2-2-5) อ.ศิรพิร

จ. (10.30-12.30) SU-402ระบาดวทิยาและชวีสถติิ8012011 A 2(2-0-4) อ.มนชยา, ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (10.30-12.30) SU-402อ. ดร.ภทัรา, อ.ประเสรฐิ

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.รวนินัท์

อ. (15.30-17.30) SU-408สารสนเทศและการสือ่สารทางการพยาบา8012104 A 2(2-0-4) อ.ประเสรฐิ, อ.กลัยา

อ. (15.30-17.30) SU-408ผศ. ดร.สุขศิริ

อ. (12.30-15.30) SU-408การพยาบาลผูสู้งอายุ8012403 A 3(3-0-6) อ.เพญ็พโยม, อ.จนิตนา

อ. (12.30-15.30) SU-408อ.อรุะณี

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลพื้นฐาน8012701 A 2(0-8) อ.จติรรดา, รศ.สมจนิต์

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.ทนิกร, อ.นงลกัษณ์

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.วรียุทธ, อ.วาสนา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลอนามยัชมุชน  18012708 A 2(0-8) อ.รวนินัท,์ อ.กลัยา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.มนชยา, อ.ลออ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ. ดร.ภทัรา, อ. ดร.ชยัยา

อ. (08.30-11.30) SU-408การพยาบาลผูใ้หญ่ 18013401 A 3(3-0-6) อ.วโิรจน,์ อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.จนิตนา, อ.เพญ็พโยม

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.นงลกัษณ,์ อ.อรุะณี

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.วรียุทธ, อ.วาสนา

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46117

นางสาวรสสคุนธุ ์เถาปรกั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46117

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรสสคุนธุ ์เถาปรกั

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวรสสุคนธุ ์เถาปรกั )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.วรียุทธ ศรทีมุสุข )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 7

13

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46121

นางสาวลกัษณพร สายศร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46121

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวลกัษณพร สายศร

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 432คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 B 3(3-0-6) อ.พงษธ์ร

จ. (08.30-10.30) 521, พ. (08.30-10.30) 314เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 D 3(2-2-5) อ.ศิรพิร

จ. (10.30-12.30) SU-402ระบาดวทิยาและชวีสถติิ8012011 A 2(2-0-4) อ.มนชยา, ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (10.30-12.30) SU-402อ. ดร.ภทัรา, อ.ประเสรฐิ

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.รวนินัท์

อ. (15.30-17.30) SU-408สารสนเทศและการสือ่สารทางการพยาบา8012104 A 2(2-0-4) อ.ประเสรฐิ, อ.กลัยา

อ. (15.30-17.30) SU-408ผศ. ดร.สุขศิริ

อ. (12.30-15.30) SU-408การพยาบาลผูสู้งอายุ8012403 A 3(3-0-6) อ.เพญ็พโยม, อ.จนิตนา

อ. (12.30-15.30) SU-408อ.อรุะณี

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลพื้นฐาน8012701 A 2(0-8) อ.จติรรดา, รศ.สมจนิต์

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.ทนิกร, อ.นงลกัษณ์

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.วรียุทธ, อ.วาสนา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลอนามยัชมุชน  18012708 A 2(0-8) อ.รวนินัท,์ อ.กลัยา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.มนชยา, อ.ลออ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ. ดร.ภทัรา, อ. ดร.ชยัยา

อ. (08.30-11.30) SU-408การพยาบาลผูใ้หญ่ 18013401 A 3(3-0-6) อ.วโิรจน,์ อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.จนิตนา, อ.เพญ็พโยม

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.นงลกัษณ,์ อ.อรุะณี

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.วรียุทธ, อ.วาสนา

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46121

นางสาวลกัษณพร สายศร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46121

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวลกัษณพร สายศร

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวลกัษณพร สายศร )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.วรียุทธ ศรทีมุสุข )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 7

13

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46123

นางสาววิลาวณัย ์ศรลีาศกัด์ิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46123

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววลิาวณัย ์ศรลีาศกัด์ิ

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 432คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 B 3(3-0-6) อ.พงษธ์ร

จ. (08.30-10.30) 521, พ. (08.30-10.30) 314เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 D 3(2-2-5) อ.ศิรพิร

จ. (10.30-12.30) SU-402ระบาดวทิยาและชวีสถติิ8012011 A 2(2-0-4) อ.มนชยา, ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (10.30-12.30) SU-402อ. ดร.ภทัรา, อ.ประเสรฐิ

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.รวนินัท์

อ. (15.30-17.30) SU-408สารสนเทศและการสือ่สารทางการพยาบา8012104 A 2(2-0-4) อ.ประเสรฐิ, อ.กลัยา

อ. (15.30-17.30) SU-408ผศ. ดร.สุขศิริ

อ. (12.30-15.30) SU-408การพยาบาลผูสู้งอายุ8012403 A 3(3-0-6) อ.เพญ็พโยม, อ.จนิตนา

อ. (12.30-15.30) SU-408อ.อรุะณี

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลพื้นฐาน8012701 A 2(0-8) อ.จติรรดา, รศ.สมจนิต์

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.ทนิกร, อ.นงลกัษณ์

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.วรียุทธ, อ.วาสนา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลอนามยัชมุชน  18012708 A 2(0-8) อ.รวนินัท,์ อ.กลัยา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.มนชยา, อ.ลออ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ. ดร.ภทัรา, อ. ดร.ชยัยา

อ. (08.30-11.30) SU-408การพยาบาลผูใ้หญ่ 18013401 A 3(3-0-6) อ.วโิรจน,์ อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.จนิตนา, อ.เพญ็พโยม

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.นงลกัษณ,์ อ.อรุะณี

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.วรียุทธ, อ.วาสนา

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46123

นางสาววิลาวณัย ์ศรลีาศกัด์ิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46123

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววลิาวณัย ์ศรลีาศกัด์ิ

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาววลิาวณัย ์ศรลีาศกัดิ์ )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.วรียุทธ ศรทีมุสุข )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 7

13

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46125

นางสาวศรสีดุา อิม่รกัษ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46125

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศรสีดุา อิม่รกัษ์

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 432คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 B 3(3-0-6) อ.พงษธ์ร

จ. (08.30-10.30) 521, พ. (08.30-10.30) 314เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 D 3(2-2-5) อ.ศิรพิร

จ. (10.30-12.30) SU-402ระบาดวทิยาและชวีสถติิ8012011 A 2(2-0-4) อ.มนชยา, ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (10.30-12.30) SU-402อ. ดร.ภทัรา, อ.ประเสรฐิ

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.รวนินัท์

อ. (15.30-17.30) SU-408สารสนเทศและการสือ่สารทางการพยาบา8012104 A 2(2-0-4) อ.ประเสรฐิ, อ.กลัยา

อ. (15.30-17.30) SU-408ผศ. ดร.สุขศิริ

อ. (12.30-15.30) SU-408การพยาบาลผูสู้งอายุ8012403 A 3(3-0-6) อ.เพญ็พโยม, อ.จนิตนา

อ. (12.30-15.30) SU-408อ.อรุะณี

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลพื้นฐาน8012701 A 2(0-8) อ.จติรรดา, รศ.สมจนิต์

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.ทนิกร, อ.นงลกัษณ์

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.วรียุทธ, อ.วาสนา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลอนามยัชมุชน  18012708 A 2(0-8) อ.รวนินัท,์ อ.กลัยา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.มนชยา, อ.ลออ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ. ดร.ภทัรา, อ. ดร.ชยัยา

อ. (08.30-11.30) SU-408การพยาบาลผูใ้หญ่ 18013401 A 3(3-0-6) อ.วโิรจน,์ อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.จนิตนา, อ.เพญ็พโยม

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.นงลกัษณ,์ อ.อรุะณี

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.วรียุทธ, อ.วาสนา

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46125

นางสาวศรสีดุา อิม่รกัษ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46125

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศรสีดุา อิม่รกัษ์

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวศรสุีดา อิม่รกัษ ์)

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.วรียุทธ ศรทีมุสุข )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 7

13

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46126

นางสาวศิรลิกัษณ์ พมิอว้น

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46126

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรลิกัษณ์ พมิอว้น

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 432คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 B 3(3-0-6) อ.พงษธ์ร

จ. (08.30-10.30) 521, พ. (08.30-10.30) 314เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 D 3(2-2-5) อ.ศิรพิร

จ. (10.30-12.30) SU-402ระบาดวทิยาและชวีสถติิ8012011 A 2(2-0-4) อ.มนชยา, ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (10.30-12.30) SU-402อ. ดร.ภทัรา, อ.ประเสรฐิ

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.รวนินัท์

อ. (15.30-17.30) SU-408สารสนเทศและการสือ่สารทางการพยาบา8012104 A 2(2-0-4) อ.ประเสรฐิ, อ.กลัยา

อ. (15.30-17.30) SU-408ผศ. ดร.สุขศิริ

อ. (12.30-15.30) SU-408การพยาบาลผูสู้งอายุ8012403 A 3(3-0-6) อ.เพญ็พโยม, อ.จนิตนา

อ. (12.30-15.30) SU-408อ.อรุะณี

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลพื้นฐาน8012701 A 2(0-8) อ.จติรรดา, รศ.สมจนิต์

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.ทนิกร, อ.นงลกัษณ์

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.วรียุทธ, อ.วาสนา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลอนามยัชมุชน  18012708 A 2(0-8) อ.รวนินัท,์ อ.กลัยา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.มนชยา, อ.ลออ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ. ดร.ภทัรา, อ. ดร.ชยัยา

อ. (08.30-11.30) SU-408การพยาบาลผูใ้หญ่ 18013401 A 3(3-0-6) อ.วโิรจน,์ อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.จนิตนา, อ.เพญ็พโยม

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.นงลกัษณ,์ อ.อรุะณี

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.วรียุทธ, อ.วาสนา

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46126

นางสาวศิรลิกัษณ์ พมิอว้น

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46126

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรลิกัษณ์ พมิอว้น

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวศิรลิกัษณ ์พมิอว้น )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.วรียุทธ ศรทีมุสุข )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 7

13

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46127

นางสาวศภุกานต ์ผสารพจน์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46127

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศภุกานต ์ผสารพจน์

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 432คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 B 3(3-0-6) อ.พงษธ์ร

จ. (08.30-10.30) 521, พ. (08.30-10.30) 314เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 D 3(2-2-5) อ.ศิรพิร

จ. (10.30-12.30) SU-402ระบาดวทิยาและชวีสถติิ8012011 A 2(2-0-4) อ.มนชยา, ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (10.30-12.30) SU-402อ. ดร.ภทัรา, อ.ประเสรฐิ

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.รวนินัท์

อ. (15.30-17.30) SU-408สารสนเทศและการสือ่สารทางการพยาบา8012104 A 2(2-0-4) อ.ประเสรฐิ, อ.กลัยา

อ. (15.30-17.30) SU-408ผศ. ดร.สุขศิริ

อ. (12.30-15.30) SU-408การพยาบาลผูสู้งอายุ8012403 A 3(3-0-6) อ.เพญ็พโยม, อ.จนิตนา

อ. (12.30-15.30) SU-408อ.อรุะณี

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลพื้นฐาน8012701 A 2(0-8) อ.จติรรดา, รศ.สมจนิต์

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.ทนิกร, อ.นงลกัษณ์

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.วรียุทธ, อ.วาสนา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลอนามยัชมุชน  18012708 A 2(0-8) อ.รวนินัท,์ อ.กลัยา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.มนชยา, อ.ลออ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ. ดร.ภทัรา, อ. ดร.ชยัยา

อ. (08.30-11.30) SU-408การพยาบาลผูใ้หญ่ 18013401 A 3(3-0-6) อ.วโิรจน,์ อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.จนิตนา, อ.เพญ็พโยม

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.นงลกัษณ,์ อ.อรุะณี

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.วรียุทธ, อ.วาสนา

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46127

นางสาวศภุกานต ์ผสารพจน์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46127

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศภุกานต ์ผสารพจน์

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวศุภกานต ์ผสารพจน ์)

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.วรียุทธ ศรทีมุสุข )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 7

13

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46128

นางสาวสดุารตัน์ เคี่ยมนอก

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46128

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสดุารตัน ์เคี่ยมนอก

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 432คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 B 3(3-0-6) อ.พงษธ์ร

จ. (08.30-10.30) 521, พ. (08.30-10.30) 314เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 D 3(2-2-5) อ.ศิรพิร

จ. (10.30-12.30) SU-402ระบาดวทิยาและชวีสถติิ8012011 A 2(2-0-4) อ.มนชยา, ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (10.30-12.30) SU-402อ. ดร.ภทัรา, อ.ประเสรฐิ

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.รวนินัท์

อ. (15.30-17.30) SU-408สารสนเทศและการสือ่สารทางการพยาบา8012104 A 2(2-0-4) อ.ประเสรฐิ, อ.กลัยา

อ. (15.30-17.30) SU-408ผศ. ดร.สุขศิริ

อ. (12.30-15.30) SU-408การพยาบาลผูสู้งอายุ8012403 A 3(3-0-6) อ.เพญ็พโยม, อ.จนิตนา

อ. (12.30-15.30) SU-408อ.อรุะณี

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลพื้นฐาน8012701 A 2(0-8) อ.จติรรดา, รศ.สมจนิต์

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.ทนิกร, อ.นงลกัษณ์

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.วรียุทธ, อ.วาสนา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลอนามยัชมุชน  18012708 A 2(0-8) อ.รวนินัท,์ อ.กลัยา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.มนชยา, อ.ลออ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ. ดร.ภทัรา, อ. ดร.ชยัยา

อ. (08.30-11.30) SU-408การพยาบาลผูใ้หญ่ 18013401 A 3(3-0-6) อ.วโิรจน,์ อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.จนิตนา, อ.เพญ็พโยม

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.นงลกัษณ,์ อ.อรุะณี

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.วรียุทธ, อ.วาสนา

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46128

นางสาวสดุารตัน์ เคี่ยมนอก

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46128

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสดุารตัน ์เคี่ยมนอก

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุดารตัน ์เคี่ยมนอก )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.วรียุทธ ศรทีมุสุข )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 7

13

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46129

นางสาวสทุธิตา หมีนรน

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46129

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสทุธิตา หมีนรน

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 432คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 B 3(3-0-6) อ.พงษธ์ร

จ. (08.30-10.30) 521, พ. (08.30-10.30) 314เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 D 3(2-2-5) อ.ศิรพิร

จ. (10.30-12.30) SU-402ระบาดวทิยาและชวีสถติิ8012011 A 2(2-0-4) อ.มนชยา, ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (10.30-12.30) SU-402อ. ดร.ภทัรา, อ.ประเสรฐิ

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.รวนินัท์

อ. (15.30-17.30) SU-408สารสนเทศและการสือ่สารทางการพยาบา8012104 A 2(2-0-4) อ.ประเสรฐิ, อ.กลัยา

อ. (15.30-17.30) SU-408ผศ. ดร.สุขศิริ

อ. (12.30-15.30) SU-408การพยาบาลผูสู้งอายุ8012403 A 3(3-0-6) อ.เพญ็พโยม, อ.จนิตนา

อ. (12.30-15.30) SU-408อ.อรุะณี

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลพื้นฐาน8012701 A 2(0-8) อ.จติรรดา, รศ.สมจนิต์

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.ทนิกร, อ.นงลกัษณ์

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.วรียุทธ, อ.วาสนา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลอนามยัชมุชน  18012708 A 2(0-8) อ.รวนินัท,์ อ.กลัยา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.มนชยา, อ.ลออ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ. ดร.ภทัรา, อ. ดร.ชยัยา

อ. (08.30-11.30) SU-408การพยาบาลผูใ้หญ่ 18013401 A 3(3-0-6) อ.วโิรจน,์ อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.จนิตนา, อ.เพญ็พโยม

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.นงลกัษณ,์ อ.อรุะณี

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.วรียุทธ, อ.วาสนา

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46129

นางสาวสทุธิตา หมีนรน

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46129

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสทุธิตา หมีนรน

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุทธติา หมนีรน )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.วรียุทธ ศรทีมุสุข )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 7

13

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46130

นางสาวสนิุสา เคหฐาน

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46130

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสนิุสา เคหฐาน

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 432คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 B 3(3-0-6) อ.พงษธ์ร

จ. (08.30-10.30) 521, พ. (08.30-10.30) 314เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 D 3(2-2-5) อ.ศิรพิร

จ. (10.30-12.30) SU-402ระบาดวทิยาและชวีสถติิ8012011 A 2(2-0-4) อ.มนชยา, ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (10.30-12.30) SU-402อ. ดร.ภทัรา, อ.ประเสรฐิ

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.รวนินัท์

อ. (15.30-17.30) SU-408สารสนเทศและการสือ่สารทางการพยาบา8012104 A 2(2-0-4) อ.ประเสรฐิ, อ.กลัยา

อ. (15.30-17.30) SU-408ผศ. ดร.สุขศิริ

อ. (12.30-15.30) SU-408การพยาบาลผูสู้งอายุ8012403 A 3(3-0-6) อ.เพญ็พโยม, อ.จนิตนา

อ. (12.30-15.30) SU-408อ.อรุะณี

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลพื้นฐาน8012701 A 2(0-8) อ.จติรรดา, รศ.สมจนิต์

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.ทนิกร, อ.นงลกัษณ์

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.วรียุทธ, อ.วาสนา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลอนามยัชมุชน  18012708 A 2(0-8) อ.รวนินัท,์ อ.กลัยา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.มนชยา, อ.ลออ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ. ดร.ภทัรา, อ. ดร.ชยัยา

อ. (08.30-11.30) SU-408การพยาบาลผูใ้หญ่ 18013401 A 3(3-0-6) อ.วโิรจน,์ อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.จนิตนา, อ.เพญ็พโยม

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.นงลกัษณ,์ อ.อรุะณี

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.วรียุทธ, อ.วาสนา

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46130

นางสาวสนิุสา เคหฐาน

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46130

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสนิุสา เคหฐาน

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุนิสา เคหฐาน )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.วรียุทธ ศรทีมุสุข )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 7

13

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46134

นางสาวอารรีตัน์ โชควงัทอง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46134

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอารรีตัน ์โชควงัทอง

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 432คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 B 3(3-0-6) อ.พงษธ์ร

จ. (08.30-10.30) 521, พ. (08.30-10.30) 314เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 D 3(2-2-5) อ.ศิรพิร

จ. (10.30-12.30) SU-402ระบาดวทิยาและชวีสถติิ8012011 A 2(2-0-4) อ.มนชยา, ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (10.30-12.30) SU-402อ. ดร.ภทัรา, อ.ประเสรฐิ

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.รวนินัท์

อ. (15.30-17.30) SU-408สารสนเทศและการสือ่สารทางการพยาบา8012104 A 2(2-0-4) อ.ประเสรฐิ, อ.กลัยา

อ. (15.30-17.30) SU-408ผศ. ดร.สุขศิริ

อ. (12.30-15.30) SU-408การพยาบาลผูสู้งอายุ8012403 A 3(3-0-6) อ.เพญ็พโยม, อ.จนิตนา

อ. (12.30-15.30) SU-408อ.อรุะณี

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลพื้นฐาน8012701 A 2(0-8) อ.จติรรดา, รศ.สมจนิต์

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.ทนิกร, อ.นงลกัษณ์

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.วรียุทธ, อ.วาสนา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลอนามยัชมุชน  18012708 A 2(0-8) อ.รวนินัท,์ อ.กลัยา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.มนชยา, อ.ลออ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ. ดร.ภทัรา, อ. ดร.ชยัยา

อ. (08.30-11.30) SU-408การพยาบาลผูใ้หญ่ 18013401 A 3(3-0-6) อ.วโิรจน,์ อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.จนิตนา, อ.เพญ็พโยม

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.นงลกัษณ,์ อ.อรุะณี

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.วรียุทธ, อ.วาสนา

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46134

นางสาวอารรีตัน์ โชควงัทอง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46134

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอารรีตัน ์โชควงัทอง

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอารรีตัน ์โชควงัทอง )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.วรียุทธ ศรทีมุสุข )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 7

13

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46135

นางสาวเเสงนภา นาคอิม่

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46135

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเเสงนภา นาคอิม่

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 432คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 B 3(3-0-6) อ.พงษธ์ร

จ. (08.30-10.30) 521, พ. (08.30-10.30) 314เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 D 3(2-2-5) อ.ศิรพิร

จ. (10.30-12.30) SU-402ระบาดวทิยาและชวีสถติิ8012011 A 2(2-0-4) อ.มนชยา, ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (10.30-12.30) SU-402อ. ดร.ภทัรา, อ.ประเสรฐิ

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.รวนินัท์

อ. (15.30-17.30) SU-408สารสนเทศและการสือ่สารทางการพยาบา8012104 A 2(2-0-4) อ.ประเสรฐิ, อ.กลัยา

อ. (15.30-17.30) SU-408ผศ. ดร.สุขศิริ

อ. (12.30-15.30) SU-408การพยาบาลผูสู้งอายุ8012403 A 3(3-0-6) อ.เพญ็พโยม, อ.จนิตนา

อ. (12.30-15.30) SU-408อ.อรุะณี

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลพื้นฐาน8012701 A 2(0-8) อ.จติรรดา, รศ.สมจนิต์

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.ทนิกร, อ.นงลกัษณ์

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.วรียุทธ, อ.วาสนา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลอนามยัชมุชน  18012708 A 2(0-8) อ.รวนินัท,์ อ.กลัยา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.มนชยา, อ.ลออ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ. ดร.ภทัรา, อ. ดร.ชยัยา

อ. (08.30-11.30) SU-408การพยาบาลผูใ้หญ่ 18013401 A 3(3-0-6) อ.วโิรจน,์ อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.จนิตนา, อ.เพญ็พโยม

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.นงลกัษณ,์ อ.อรุะณี

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.วรียุทธ, อ.วาสนา

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46135

นางสาวเเสงนภา นาคอิม่

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46135

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเเสงนภา นาคอิม่

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวเเสงนภา นาคอิม่ )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.วรียุทธ ศรทีมุสุข )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 7

13

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46136

นายภาณุวฒัน์ มนชยั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46136

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายภาณุวฒัน ์มนชยั

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 432คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 B 3(3-0-6) อ.พงษธ์ร

จ. (08.30-10.30) 521, พ. (08.30-10.30) 314เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 D 3(2-2-5) อ.ศิรพิร

จ. (10.30-12.30) SU-402ระบาดวทิยาและชวีสถติิ8012011 A 2(2-0-4) อ.มนชยา, ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (10.30-12.30) SU-402อ. ดร.ภทัรา, อ.ประเสรฐิ

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.รวนินัท์

อ. (15.30-17.30) SU-408สารสนเทศและการสือ่สารทางการพยาบา8012104 A 2(2-0-4) อ.ประเสรฐิ, อ.กลัยา

อ. (15.30-17.30) SU-408ผศ. ดร.สุขศิริ

อ. (12.30-15.30) SU-408การพยาบาลผูสู้งอายุ8012403 A 3(3-0-6) อ.เพญ็พโยม, อ.จนิตนา

อ. (12.30-15.30) SU-408อ.อรุะณี

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลพื้นฐาน8012701 A 2(0-8) อ.จติรรดา, รศ.สมจนิต์

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.ทนิกร, อ.นงลกัษณ์

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.วรียุทธ, อ.วาสนา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลอนามยัชมุชน  18012708 A 2(0-8) อ.รวนินัท,์ อ.กลัยา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.มนชยา, อ.ลออ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ. ดร.ภทัรา, อ. ดร.ชยัยา

อ. (08.30-11.30) SU-408การพยาบาลผูใ้หญ่ 18013401 A 3(3-0-6) อ.วโิรจน,์ อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.จนิตนา, อ.เพญ็พโยม

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.นงลกัษณ,์ อ.อรุะณี

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.วรียุทธ, อ.วาสนา

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46136

นายภาณุวฒัน์ มนชยั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46136

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายภาณุวฒัน ์มนชยั

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายภาณุวฒัน ์มนชยั )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.วรียุทธ ศรทีมุสุข )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 7

13

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46137

นางสาวอาแอเสาะ โตะเด็ง (ทนุ พ1.59)

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46137

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอาแอเสาะ โตะเด็ง (ทนุ พ1.59)

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 432คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 B 3(3-0-6) อ.พงษธ์ร

จ. (08.30-10.30) 521, พ. (08.30-10.30) 314เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 D 3(2-2-5) อ.ศิรพิร

จ. (10.30-12.30) SU-402ระบาดวทิยาและชวีสถติิ8012011 A 2(2-0-4) อ.มนชยา, ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (10.30-12.30) SU-402อ. ดร.ภทัรา, อ.ประเสรฐิ

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.รวนินัท์

อ. (15.30-17.30) SU-408สารสนเทศและการสือ่สารทางการพยาบา8012104 A 2(2-0-4) อ.ประเสรฐิ, อ.กลัยา

อ. (15.30-17.30) SU-408ผศ. ดร.สุขศิริ

อ. (12.30-15.30) SU-408การพยาบาลผูสู้งอายุ8012403 A 3(3-0-6) อ.เพญ็พโยม, อ.จนิตนา

อ. (12.30-15.30) SU-408อ.อรุะณี

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลพื้นฐาน8012701 A 2(0-8) อ.จติรรดา, รศ.สมจนิต์

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.ทนิกร, อ.นงลกัษณ์

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.วรียุทธ, อ.วาสนา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลอนามยัชมุชน  18012708 A 2(0-8) อ.รวนินัท,์ อ.กลัยา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.มนชยา, อ.ลออ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ. ดร.ภทัรา, อ. ดร.ชยัยา

อ. (08.30-11.30) SU-408การพยาบาลผูใ้หญ่ 18013401 A 3(3-0-6) อ.วโิรจน,์ อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.จนิตนา, อ.เพญ็พโยม

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.นงลกัษณ,์ อ.อรุะณี

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.วรียุทธ, อ.วาสนา

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46137

นางสาวอาแอเสาะ โตะเด็ง (ทนุ พ1.59)

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46137

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอาแอเสาะ โตะเด็ง (ทนุ พ1.59)

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอาแอเสาะ โตะเดง็ (ทนุ พ1.59) )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.วรียุทธ ศรทีมุสุข )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 7

13

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46138

นางสาวราตร ีแสงอดุม (ทนุ พ 1.59)

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46138

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวราตร ีแสงอดุม (ทนุ พ 1.59)

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 432คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 B 3(3-0-6) อ.พงษธ์ร

จ. (08.30-10.30) 521, พ. (08.30-10.30) 314เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 D 3(2-2-5) อ.ศิรพิร

จ. (10.30-12.30) SU-402ระบาดวทิยาและชวีสถติิ8012011 A 2(2-0-4) อ.มนชยา, ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (10.30-12.30) SU-402อ. ดร.ภทัรา, อ.ประเสรฐิ

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.รวนินัท์

อ. (15.30-17.30) SU-408สารสนเทศและการสือ่สารทางการพยาบา8012104 A 2(2-0-4) อ.ประเสรฐิ, อ.กลัยา

อ. (15.30-17.30) SU-408ผศ. ดร.สุขศิริ

อ. (12.30-15.30) SU-408การพยาบาลผูสู้งอายุ8012403 A 3(3-0-6) อ.เพญ็พโยม, อ.จนิตนา

อ. (12.30-15.30) SU-408อ.อรุะณี

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลพื้นฐาน8012701 A 2(0-8) อ.จติรรดา, รศ.สมจนิต์

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.ทนิกร, อ.นงลกัษณ์

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.วรียุทธ, อ.วาสนา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลอนามยัชมุชน  18012708 A 2(0-8) อ.รวนินัท,์ อ.กลัยา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.มนชยา, อ.ลออ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ. ดร.ภทัรา, อ. ดร.ชยัยา

อ. (08.30-11.30) SU-408การพยาบาลผูใ้หญ่ 18013401 A 3(3-0-6) อ.วโิรจน,์ อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.จนิตนา, อ.เพญ็พโยม

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.นงลกัษณ,์ อ.อรุะณี

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.วรียุทธ, อ.วาสนา

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46138

นางสาวราตร ีแสงอดุม (ทนุ พ 1.59)

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46138

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวราตร ีแสงอดุม (ทนุ พ 1.59)

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวราตร ีแสงอดุม (ทนุ พ 1.59) )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.วรียุทธ ศรทีมุสุข )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 7

13

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46139

นางสาวพชัรพร มหาราช

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46139

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพชัรพร มหาราช

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 432คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 B 3(3-0-6) อ.พงษธ์ร

จ. (08.30-10.30) 521, พ. (08.30-10.30) 314เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 D 3(2-2-5) อ.ศิรพิร

จ. (10.30-12.30) SU-402ระบาดวทิยาและชวีสถติิ8012011 A 2(2-0-4) อ.มนชยา, ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (10.30-12.30) SU-402อ. ดร.ภทัรา, อ.ประเสรฐิ

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.รวนินัท์

อ. (15.30-17.30) SU-408สารสนเทศและการสือ่สารทางการพยาบา8012104 A 2(2-0-4) อ.ประเสรฐิ, อ.กลัยา

อ. (15.30-17.30) SU-408ผศ. ดร.สุขศิริ

อ. (12.30-15.30) SU-408การพยาบาลผูสู้งอายุ8012403 A 3(3-0-6) อ.เพญ็พโยม, อ.จนิตนา

อ. (12.30-15.30) SU-408อ.อรุะณี

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลพื้นฐาน8012701 A 2(0-8) อ.จติรรดา, รศ.สมจนิต์

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.ทนิกร, อ.นงลกัษณ์

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.วรียุทธ, อ.วาสนา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลอนามยัชมุชน  18012708 A 2(0-8) อ.รวนินัท,์ อ.กลัยา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.มนชยา, อ.ลออ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ. ดร.ภทัรา, อ. ดร.ชยัยา

อ. (08.30-11.30) SU-408การพยาบาลผูใ้หญ่ 18013401 A 3(3-0-6) อ.วโิรจน,์ อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.จนิตนา, อ.เพญ็พโยม

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.นงลกัษณ,์ อ.อรุะณี

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.วรียุทธ, อ.วาสนา

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46139

นางสาวพชัรพร มหาราช

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46139

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพชัรพร มหาราช

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวพชัรพร มหาราช )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.วรียุทธ ศรทีมุสุข )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 7

13

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46140

นางสาวสชุญัญา หนูหนั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46140

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสชุญัญา หนูหนั

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 432คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 B 3(3-0-6) อ.พงษธ์ร

จ. (08.30-10.30) 521, พ. (08.30-10.30) 314เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 D 3(2-2-5) อ.ศิรพิร

จ. (10.30-12.30) SU-402ระบาดวทิยาและชวีสถติิ8012011 A 2(2-0-4) อ.มนชยา, ผศ. ดร.สุขศิริ

จ. (10.30-12.30) SU-402อ. ดร.ภทัรา, อ.ประเสรฐิ

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.รวนินัท์

อ. (15.30-17.30) SU-408สารสนเทศและการสือ่สารทางการพยาบา8012104 A 2(2-0-4) อ.ประเสรฐิ, อ.กลัยา

อ. (15.30-17.30) SU-408ผศ. ดร.สุขศิริ

อ. (12.30-15.30) SU-408การพยาบาลผูสู้งอายุ8012403 A 3(3-0-6) อ.เพญ็พโยม, อ.จนิตนา

อ. (12.30-15.30) SU-408อ.อรุะณี

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลพื้นฐาน8012701 A 2(0-8) อ.จติรรดา, รศ.สมจนิต์

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.ทนิกร, อ.นงลกัษณ์

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.วรียุทธ, อ.วาสนา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลอนามยัชมุชน  18012708 A 2(0-8) อ.รวนินัท,์ อ.กลัยา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.มนชยา, อ.ลออ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ. ดร.ภทัรา, อ. ดร.ชยัยา

อ. (08.30-11.30) SU-408การพยาบาลผูใ้หญ่ 18013401 A 3(3-0-6) อ.วโิรจน,์ อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.จนิตนา, อ.เพญ็พโยม

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.นงลกัษณ,์ อ.อรุะณี

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.วรียุทธ, อ.วาสนา

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46140

นางสาวสชุญัญา หนูหนั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46140

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสชุญัญา หนูหนั

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุชญัญา หนูหนั )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.วรียุทธ ศรทีมุสุข )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 7

13

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46201

นางสาวกรรนิการ ์แซ่เติน๋

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46201

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกรรนิการ ์แซ่เติน๋

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 432คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 C 3(3-0-6) อ.พงษธ์ร

จ. (08.30-10.30) 521, พ. (10.30-12.30) 314เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 E 3(2-2-5) อ.ศิรพิร

จ. (10.30-12.30) SU-402ระบาดวทิยาและชวีสถติิ8012011 B 2(2-0-4) อ.มนชยา, อ. ดร.ภทัรา

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.ประเสรฐิ, ผศ.

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.รวนินัท์

อ. (15.30-17.30) SU-408สารสนเทศและการสือ่สารทางการพยาบา8012104 B 2(2-0-4) อ.ประเสรฐิ, อ.กลัยา

อ. (15.30-17.30) SU-408ผศ. ดร.สุขศิริ

อ. (12.30-15.30) SU-408การพยาบาลผูสู้งอายุ8012403 B 3(3-0-6) อ.เพญ็พโยม, อ.จนิตนา

อ. (12.30-15.30) SU-408อ.อรุะณี

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลพื้นฐาน8012701 B 2(0-8) อ.จติรรดา, อ.วาสนา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลรศ.สมจนิต,์ อ.นงลกัษณ์

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.ทนิกร, อ.วรียุทธ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลอนามยัชมุชน  18012708 B 2(0-8) อ.รวนินัท,์ อ.ลออ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.กลัยา, อ.มนชยา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ. ดร.ชยัยา, อ. ดร.ภทัรา

อ. (08.30-11.30) SU-408การพยาบาลผูใ้หญ่ 18013401 B 3(3-0-6) อ.วโิรจน,์ อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.จนิตนา, อ.วรียุทธ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.เพญ็พโยม, อ.นงลกัษณ์

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.อรุะณี, อ.วาสนา

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46201

นางสาวกรรนิการ ์แซ่เติน๋

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46201

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกรรนิการ ์แซ่เติน๋

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกรรนิการ ์แซ่เติน๋ )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จนิตนา สนิธุสุวรรณ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 7

13

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46204

นางสาวชลติา สรุวิทย์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46204

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชลติา สรุวทิย ์

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 432คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 C 3(3-0-6) อ.พงษธ์ร

จ. (08.30-10.30) 521, พ. (10.30-12.30) 314เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 E 3(2-2-5) อ.ศิรพิร

จ. (10.30-12.30) SU-402ระบาดวทิยาและชวีสถติิ8012011 B 2(2-0-4) อ.มนชยา, อ. ดร.ภทัรา

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.ประเสรฐิ, ผศ.

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.รวนินัท์

อ. (15.30-17.30) SU-408สารสนเทศและการสือ่สารทางการพยาบา8012104 B 2(2-0-4) อ.ประเสรฐิ, อ.กลัยา

อ. (15.30-17.30) SU-408ผศ. ดร.สุขศิริ

อ. (12.30-15.30) SU-408การพยาบาลผูสู้งอายุ8012403 B 3(3-0-6) อ.เพญ็พโยม, อ.จนิตนา

อ. (12.30-15.30) SU-408อ.อรุะณี

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลพื้นฐาน8012701 B 2(0-8) อ.จติรรดา, อ.วาสนา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลรศ.สมจนิต,์ อ.นงลกัษณ์

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.ทนิกร, อ.วรียุทธ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลอนามยัชมุชน  18012708 B 2(0-8) อ.รวนินัท,์ อ.ลออ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.กลัยา, อ.มนชยา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ. ดร.ชยัยา, อ. ดร.ภทัรา

อ. (08.30-11.30) SU-408การพยาบาลผูใ้หญ่ 18013401 B 3(3-0-6) อ.วโิรจน,์ อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.จนิตนา, อ.วรียุทธ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.เพญ็พโยม, อ.นงลกัษณ์

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.อรุะณี, อ.วาสนา

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46204

นางสาวชลติา สรุวิทย์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46204

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชลติา สรุวทิย ์

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวชลติา สุรวทิย ์)

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จนิตนา สนิธุสุวรรณ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 7

13

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46206

นางสาวดอกแกว้ จงใจงาม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46206

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวดอกแกว้ จงใจงาม

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 432คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 C 3(3-0-6) อ.พงษธ์ร

จ. (08.30-10.30) 521, พ. (10.30-12.30) 314เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 E 3(2-2-5) อ.ศิรพิร

จ. (10.30-12.30) SU-402ระบาดวทิยาและชวีสถติิ8012011 B 2(2-0-4) อ.มนชยา, อ. ดร.ภทัรา

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.ประเสรฐิ, ผศ.

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.รวนินัท์

อ. (15.30-17.30) SU-408สารสนเทศและการสือ่สารทางการพยาบา8012104 B 2(2-0-4) อ.ประเสรฐิ, อ.กลัยา

อ. (15.30-17.30) SU-408ผศ. ดร.สุขศิริ

อ. (12.30-15.30) SU-408การพยาบาลผูสู้งอายุ8012403 B 3(3-0-6) อ.เพญ็พโยม, อ.จนิตนา

อ. (12.30-15.30) SU-408อ.อรุะณี

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลพื้นฐาน8012701 B 2(0-8) อ.จติรรดา, อ.วาสนา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลรศ.สมจนิต,์ อ.นงลกัษณ์

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.ทนิกร, อ.วรียุทธ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลอนามยัชมุชน  18012708 B 2(0-8) อ.รวนินัท,์ อ.ลออ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.กลัยา, อ.มนชยา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ. ดร.ชยัยา, อ. ดร.ภทัรา

อ. (08.30-11.30) SU-408การพยาบาลผูใ้หญ่ 18013401 B 3(3-0-6) อ.วโิรจน,์ อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.จนิตนา, อ.วรียุทธ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.เพญ็พโยม, อ.นงลกัษณ์

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.อรุะณี, อ.วาสนา

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46206

นางสาวดอกแกว้ จงใจงาม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46206

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวดอกแกว้ จงใจงาม

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวดอกแกว้ จงใจงาม )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จนิตนา สนิธุสุวรรณ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 7

13

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46207

นางสาวธนภรณ์ ทพิยโสธร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46207

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธนภรณ์ ทพิยโสธร

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 432คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 C 3(3-0-6) อ.พงษธ์ร

จ. (08.30-10.30) 521, พ. (10.30-12.30) 314เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 E 3(2-2-5) อ.ศิรพิร

จ. (10.30-12.30) SU-402ระบาดวทิยาและชวีสถติิ8012011 B 2(2-0-4) อ.มนชยา, อ. ดร.ภทัรา

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.ประเสรฐิ, ผศ.

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.รวนินัท์

อ. (15.30-17.30) SU-408สารสนเทศและการสือ่สารทางการพยาบา8012104 B 2(2-0-4) อ.ประเสรฐิ, อ.กลัยา

อ. (15.30-17.30) SU-408ผศ. ดร.สุขศิริ

อ. (12.30-15.30) SU-408การพยาบาลผูสู้งอายุ8012403 B 3(3-0-6) อ.เพญ็พโยม, อ.จนิตนา

อ. (12.30-15.30) SU-408อ.อรุะณี

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลพื้นฐาน8012701 B 2(0-8) อ.จติรรดา, อ.วาสนา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลรศ.สมจนิต,์ อ.นงลกัษณ์

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.ทนิกร, อ.วรียุทธ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลอนามยัชมุชน  18012708 B 2(0-8) อ.รวนินัท,์ อ.ลออ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.กลัยา, อ.มนชยา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ. ดร.ชยัยา, อ. ดร.ภทัรา

อ. (08.30-11.30) SU-408การพยาบาลผูใ้หญ่ 18013401 B 3(3-0-6) อ.วโิรจน,์ อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.จนิตนา, อ.วรียุทธ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.เพญ็พโยม, อ.นงลกัษณ์

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.อรุะณี, อ.วาสนา

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46207

นางสาวธนภรณ์ ทพิยโสธร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46207

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธนภรณ์ ทพิยโสธร

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวธนภรณ ์ทพิยโสธร )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จนิตนา สนิธุสุวรรณ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 7

13

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46209

นางสาวธญัญลกัษณ์ ไหม่ดว้ง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46209

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธญัญลกัษณ์ ไหม่ดว้ง

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 432คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 C 3(3-0-6) อ.พงษธ์ร

จ. (08.30-10.30) 521, พ. (10.30-12.30) 314เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 E 3(2-2-5) อ.ศิรพิร

จ. (10.30-12.30) SU-402ระบาดวทิยาและชวีสถติิ8012011 B 2(2-0-4) อ.มนชยา, อ. ดร.ภทัรา

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.ประเสรฐิ, ผศ.

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.รวนินัท์

อ. (15.30-17.30) SU-408สารสนเทศและการสือ่สารทางการพยาบา8012104 B 2(2-0-4) อ.ประเสรฐิ, อ.กลัยา

อ. (15.30-17.30) SU-408ผศ. ดร.สุขศิริ

อ. (12.30-15.30) SU-408การพยาบาลผูสู้งอายุ8012403 B 3(3-0-6) อ.เพญ็พโยม, อ.จนิตนา

อ. (12.30-15.30) SU-408อ.อรุะณี

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลพื้นฐาน8012701 B 2(0-8) อ.จติรรดา, อ.วาสนา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลรศ.สมจนิต,์ อ.นงลกัษณ์

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.ทนิกร, อ.วรียุทธ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลอนามยัชมุชน  18012708 B 2(0-8) อ.รวนินัท,์ อ.ลออ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.กลัยา, อ.มนชยา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ. ดร.ชยัยา, อ. ดร.ภทัรา

อ. (08.30-11.30) SU-408การพยาบาลผูใ้หญ่ 18013401 B 3(3-0-6) อ.วโิรจน,์ อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.จนิตนา, อ.วรียุทธ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.เพญ็พโยม, อ.นงลกัษณ์

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.อรุะณี, อ.วาสนา

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46209

นางสาวธญัญลกัษณ์ ไหม่ดว้ง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46209

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธญัญลกัษณ์ ไหม่ดว้ง

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวธญัญลกัษณ ์ไหมด่ว้ง )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จนิตนา สนิธุสุวรรณ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 7

13

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46210

นางสาวธนัยารตัน์ จนัทร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46210

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธนัยารตัน ์จนัทร

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 432คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 C 3(3-0-6) อ.พงษธ์ร

จ. (08.30-10.30) 521, พ. (10.30-12.30) 314เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 E 3(2-2-5) อ.ศิรพิร

จ. (10.30-12.30) SU-402ระบาดวทิยาและชวีสถติิ8012011 B 2(2-0-4) อ.มนชยา, อ. ดร.ภทัรา

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.ประเสรฐิ, ผศ.

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.รวนินัท์

อ. (15.30-17.30) SU-408สารสนเทศและการสือ่สารทางการพยาบา8012104 B 2(2-0-4) อ.ประเสรฐิ, อ.กลัยา

อ. (15.30-17.30) SU-408ผศ. ดร.สุขศิริ

อ. (12.30-15.30) SU-408การพยาบาลผูสู้งอายุ8012403 B 3(3-0-6) อ.เพญ็พโยม, อ.จนิตนา

อ. (12.30-15.30) SU-408อ.อรุะณี

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลพื้นฐาน8012701 B 2(0-8) อ.จติรรดา, อ.วาสนา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลรศ.สมจนิต,์ อ.นงลกัษณ์

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.ทนิกร, อ.วรียุทธ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลอนามยัชมุชน  18012708 B 2(0-8) อ.รวนินัท,์ อ.ลออ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.กลัยา, อ.มนชยา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ. ดร.ชยัยา, อ. ดร.ภทัรา

อ. (08.30-11.30) SU-408การพยาบาลผูใ้หญ่ 18013401 B 3(3-0-6) อ.วโิรจน,์ อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.จนิตนา, อ.วรียุทธ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.เพญ็พโยม, อ.นงลกัษณ์

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.อรุะณี, อ.วาสนา

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46210

นางสาวธนัยารตัน์ จนัทร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46210

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธนัยารตัน ์จนัทร

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวธนัยารตัน ์จนัทร )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จนิตนา สนิธุสุวรรณ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 7

13

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46211

นางสาวน้ําฝน ทาระเวท

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46211

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวน้ําฝน ทาระเวท

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 432คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 C 3(3-0-6) อ.พงษธ์ร

จ. (08.30-10.30) 521, พ. (10.30-12.30) 314เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 E 3(2-2-5) อ.ศิรพิร

จ. (10.30-12.30) SU-402ระบาดวทิยาและชวีสถติิ8012011 B 2(2-0-4) อ.มนชยา, อ. ดร.ภทัรา

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.ประเสรฐิ, ผศ.

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.รวนินัท์

อ. (15.30-17.30) SU-408สารสนเทศและการสือ่สารทางการพยาบา8012104 B 2(2-0-4) อ.ประเสรฐิ, อ.กลัยา

อ. (15.30-17.30) SU-408ผศ. ดร.สุขศิริ

อ. (12.30-15.30) SU-408การพยาบาลผูสู้งอายุ8012403 B 3(3-0-6) อ.เพญ็พโยม, อ.จนิตนา

อ. (12.30-15.30) SU-408อ.อรุะณี

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลพื้นฐาน8012701 B 2(0-8) อ.จติรรดา, อ.วาสนา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลรศ.สมจนิต,์ อ.นงลกัษณ์

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.ทนิกร, อ.วรียุทธ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลอนามยัชมุชน  18012708 B 2(0-8) อ.รวนินัท,์ อ.ลออ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.กลัยา, อ.มนชยา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ. ดร.ชยัยา, อ. ดร.ภทัรา

อ. (08.30-11.30) SU-408การพยาบาลผูใ้หญ่ 18013401 B 3(3-0-6) อ.วโิรจน,์ อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.จนิตนา, อ.วรียุทธ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.เพญ็พโยม, อ.นงลกัษณ์

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.อรุะณี, อ.วาสนา

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46211

นางสาวน้ําฝน ทาระเวท

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46211

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวน้ําฝน ทาระเวท

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวนํา้ฝน ทาระเวท )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จนิตนา สนิธุสุวรรณ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 7

13

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46212

นางสาวปิยพร รตันจนัทร ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46212

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปิยพร รตันจนัทร ์

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 432คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 C 3(3-0-6) อ.พงษธ์ร

จ. (08.30-10.30) 521, พ. (10.30-12.30) 314เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 E 3(2-2-5) อ.ศิรพิร

จ. (10.30-12.30) SU-402ระบาดวทิยาและชวีสถติิ8012011 B 2(2-0-4) อ.มนชยา, อ. ดร.ภทัรา

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.ประเสรฐิ, ผศ.

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.รวนินัท์

อ. (15.30-17.30) SU-408สารสนเทศและการสือ่สารทางการพยาบา8012104 B 2(2-0-4) อ.ประเสรฐิ, อ.กลัยา

อ. (15.30-17.30) SU-408ผศ. ดร.สุขศิริ

อ. (12.30-15.30) SU-408การพยาบาลผูสู้งอายุ8012403 B 3(3-0-6) อ.เพญ็พโยม, อ.จนิตนา

อ. (12.30-15.30) SU-408อ.อรุะณี

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลพื้นฐาน8012701 B 2(0-8) อ.จติรรดา, อ.วาสนา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลรศ.สมจนิต,์ อ.นงลกัษณ์

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.ทนิกร, อ.วรียุทธ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลอนามยัชมุชน  18012708 B 2(0-8) อ.รวนินัท,์ อ.ลออ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.กลัยา, อ.มนชยา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ. ดร.ชยัยา, อ. ดร.ภทัรา

อ. (08.30-11.30) SU-408การพยาบาลผูใ้หญ่ 18013401 B 3(3-0-6) อ.วโิรจน,์ อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.จนิตนา, อ.วรียุทธ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.เพญ็พโยม, อ.นงลกัษณ์

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.อรุะณี, อ.วาสนา

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46212

นางสาวปิยพร รตันจนัทร ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46212

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปิยพร รตันจนัทร ์

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวปิยพร รตันจนัทร ์)

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จนิตนา สนิธุสุวรรณ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 7

13

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46213

นางสาวพรสนีิ ศรพีูล

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46213

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพรสนีิ ศรพีูล

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 432คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 C 3(3-0-6) อ.พงษธ์ร

จ. (08.30-10.30) 521, พ. (10.30-12.30) 314เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 E 3(2-2-5) อ.ศิรพิร

จ. (10.30-12.30) SU-402ระบาดวทิยาและชวีสถติิ8012011 B 2(2-0-4) อ.มนชยา, อ. ดร.ภทัรา

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.ประเสรฐิ, ผศ.

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.รวนินัท์

อ. (15.30-17.30) SU-408สารสนเทศและการสือ่สารทางการพยาบา8012104 B 2(2-0-4) อ.ประเสรฐิ, อ.กลัยา

อ. (15.30-17.30) SU-408ผศ. ดร.สุขศิริ

อ. (12.30-15.30) SU-408การพยาบาลผูสู้งอายุ8012403 B 3(3-0-6) อ.เพญ็พโยม, อ.จนิตนา

อ. (12.30-15.30) SU-408อ.อรุะณี

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลพื้นฐาน8012701 B 2(0-8) อ.จติรรดา, อ.วาสนา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลรศ.สมจนิต,์ อ.นงลกัษณ์

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.ทนิกร, อ.วรียุทธ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลอนามยัชมุชน  18012708 B 2(0-8) อ.รวนินัท,์ อ.ลออ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.กลัยา, อ.มนชยา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ. ดร.ชยัยา, อ. ดร.ภทัรา

อ. (08.30-11.30) SU-408การพยาบาลผูใ้หญ่ 18013401 B 3(3-0-6) อ.วโิรจน,์ อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.จนิตนา, อ.วรียุทธ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.เพญ็พโยม, อ.นงลกัษณ์

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.อรุะณี, อ.วาสนา

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46213

นางสาวพรสนีิ ศรพีูล

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46213

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพรสนีิ ศรพีูล

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวพรสนีิ ศรพีลู )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จนิตนา สนิธุสุวรรณ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 7

13

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46214

นางสาวพมิลวรรณ รอดแผว้พาล

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46214

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพมิลวรรณ รอดแผว้พาล

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 432คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 C 3(3-0-6) อ.พงษธ์ร

จ. (08.30-10.30) 521, พ. (10.30-12.30) 314เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 E 3(2-2-5) อ.ศิรพิร

จ. (10.30-12.30) SU-402ระบาดวทิยาและชวีสถติิ8012011 B 2(2-0-4) อ.มนชยา, อ. ดร.ภทัรา

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.ประเสรฐิ, ผศ.

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.รวนินัท์

อ. (15.30-17.30) SU-408สารสนเทศและการสือ่สารทางการพยาบา8012104 B 2(2-0-4) อ.ประเสรฐิ, อ.กลัยา

อ. (15.30-17.30) SU-408ผศ. ดร.สุขศิริ

อ. (12.30-15.30) SU-408การพยาบาลผูสู้งอายุ8012403 B 3(3-0-6) อ.เพญ็พโยม, อ.จนิตนา

อ. (12.30-15.30) SU-408อ.อรุะณี

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลพื้นฐาน8012701 B 2(0-8) อ.จติรรดา, อ.วาสนา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลรศ.สมจนิต,์ อ.นงลกัษณ์

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.ทนิกร, อ.วรียุทธ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลอนามยัชมุชน  18012708 B 2(0-8) อ.รวนินัท,์ อ.ลออ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.กลัยา, อ.มนชยา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ. ดร.ชยัยา, อ. ดร.ภทัรา

อ. (08.30-11.30) SU-408การพยาบาลผูใ้หญ่ 18013401 B 3(3-0-6) อ.วโิรจน,์ อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.จนิตนา, อ.วรียุทธ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.เพญ็พโยม, อ.นงลกัษณ์

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.อรุะณี, อ.วาสนา

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46214

นางสาวพมิลวรรณ รอดแผว้พาล

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46214

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพมิลวรรณ รอดแผว้พาล

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวพมิลวรรณ รอดแผว้พาล )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จนิตนา สนิธุสุวรรณ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 7

13

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46215

นางสาวเพญ็แข ชมุพลรกัษ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46215

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเพญ็แข ชมุพลรกัษ์

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 432คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 C 3(3-0-6) อ.พงษธ์ร

จ. (08.30-10.30) 521, พ. (10.30-12.30) 314เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 E 3(2-2-5) อ.ศิรพิร

จ. (10.30-12.30) SU-402ระบาดวทิยาและชวีสถติิ8012011 B 2(2-0-4) อ.มนชยา, อ. ดร.ภทัรา

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.ประเสรฐิ, ผศ.

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.รวนินัท์

อ. (15.30-17.30) SU-408สารสนเทศและการสือ่สารทางการพยาบา8012104 B 2(2-0-4) อ.ประเสรฐิ, อ.กลัยา

อ. (15.30-17.30) SU-408ผศ. ดร.สุขศิริ

อ. (12.30-15.30) SU-408การพยาบาลผูสู้งอายุ8012403 B 3(3-0-6) อ.เพญ็พโยม, อ.จนิตนา

อ. (12.30-15.30) SU-408อ.อรุะณี

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลพื้นฐาน8012701 B 2(0-8) อ.จติรรดา, อ.วาสนา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลรศ.สมจนิต,์ อ.นงลกัษณ์

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.ทนิกร, อ.วรียุทธ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลอนามยัชมุชน  18012708 B 2(0-8) อ.รวนินัท,์ อ.ลออ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.กลัยา, อ.มนชยา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ. ดร.ชยัยา, อ. ดร.ภทัรา

อ. (08.30-11.30) SU-408การพยาบาลผูใ้หญ่ 18013401 B 3(3-0-6) อ.วโิรจน,์ อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.จนิตนา, อ.วรียุทธ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.เพญ็พโยม, อ.นงลกัษณ์

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.อรุะณี, อ.วาสนา

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46215

นางสาวเพญ็แข ชมุพลรกัษ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46215

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเพญ็แข ชมุพลรกัษ์

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวเพญ็แข ชมุพลรกัษ ์)

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จนิตนา สนิธุสุวรรณ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 7

13

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46216

นางสาวมลธิรา ปิรยิะ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46216

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมลธิรา ปิรยิะ

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 432คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 C 3(3-0-6) อ.พงษธ์ร

จ. (08.30-10.30) 521, พ. (10.30-12.30) 314เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 E 3(2-2-5) อ.ศิรพิร

จ. (10.30-12.30) SU-402ระบาดวทิยาและชวีสถติิ8012011 B 2(2-0-4) อ.มนชยา, อ. ดร.ภทัรา

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.ประเสรฐิ, ผศ.

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.รวนินัท์

อ. (15.30-17.30) SU-408สารสนเทศและการสือ่สารทางการพยาบา8012104 B 2(2-0-4) อ.ประเสรฐิ, อ.กลัยา

อ. (15.30-17.30) SU-408ผศ. ดร.สุขศิริ

อ. (12.30-15.30) SU-408การพยาบาลผูสู้งอายุ8012403 B 3(3-0-6) อ.เพญ็พโยม, อ.จนิตนา

อ. (12.30-15.30) SU-408อ.อรุะณี

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลพื้นฐาน8012701 B 2(0-8) อ.จติรรดา, อ.วาสนา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลรศ.สมจนิต,์ อ.นงลกัษณ์

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.ทนิกร, อ.วรียุทธ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลอนามยัชมุชน  18012708 B 2(0-8) อ.รวนินัท,์ อ.ลออ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.กลัยา, อ.มนชยา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ. ดร.ชยัยา, อ. ดร.ภทัรา

อ. (08.30-11.30) SU-408การพยาบาลผูใ้หญ่ 18013401 B 3(3-0-6) อ.วโิรจน,์ อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.จนิตนา, อ.วรียุทธ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.เพญ็พโยม, อ.นงลกัษณ์

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.อรุะณี, อ.วาสนา

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46216

นางสาวมลธิรา ปิรยิะ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46216

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมลธิรา ปิรยิะ

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวมลธริา ปิรยิะ )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จนิตนา สนิธุสุวรรณ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 7

13

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46217

นางสาวยพุเรศ ตยิะบตุร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46217

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวยพุเรศ ตยิะบตุร

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 432คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 C 3(3-0-6) อ.พงษธ์ร

จ. (08.30-10.30) 521, พ. (10.30-12.30) 314เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 E 3(2-2-5) อ.ศิรพิร

จ. (10.30-12.30) SU-402ระบาดวทิยาและชวีสถติิ8012011 B 2(2-0-4) อ.มนชยา, อ. ดร.ภทัรา

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.ประเสรฐิ, ผศ.

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.รวนินัท์

อ. (15.30-17.30) SU-408สารสนเทศและการสือ่สารทางการพยาบา8012104 B 2(2-0-4) อ.ประเสรฐิ, อ.กลัยา

อ. (15.30-17.30) SU-408ผศ. ดร.สุขศิริ

อ. (12.30-15.30) SU-408การพยาบาลผูสู้งอายุ8012403 B 3(3-0-6) อ.เพญ็พโยม, อ.จนิตนา

อ. (12.30-15.30) SU-408อ.อรุะณี

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลพื้นฐาน8012701 B 2(0-8) อ.จติรรดา, อ.วาสนา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลรศ.สมจนิต,์ อ.นงลกัษณ์

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.ทนิกร, อ.วรียุทธ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลอนามยัชมุชน  18012708 B 2(0-8) อ.รวนินัท,์ อ.ลออ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.กลัยา, อ.มนชยา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ. ดร.ชยัยา, อ. ดร.ภทัรา

อ. (08.30-11.30) SU-408การพยาบาลผูใ้หญ่ 18013401 B 3(3-0-6) อ.วโิรจน,์ อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.จนิตนา, อ.วรียุทธ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.เพญ็พโยม, อ.นงลกัษณ์

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.อรุะณี, อ.วาสนา

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46217

นางสาวยพุเรศ ตยิะบตุร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46217

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวยพุเรศ ตยิะบตุร

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวยุพเรศ ตยิะบตุร )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จนิตนา สนิธุสุวรรณ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 7

13

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46218

นางสาวรอยพมิพ ์ศรมีา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46218

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรอยพมิพ ์ศรมีา

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 432คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 C 3(3-0-6) อ.พงษธ์ร

จ. (08.30-10.30) 521, พ. (10.30-12.30) 314เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 E 3(2-2-5) อ.ศิรพิร

จ. (10.30-12.30) SU-402ระบาดวทิยาและชวีสถติิ8012011 B 2(2-0-4) อ.มนชยา, อ. ดร.ภทัรา

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.ประเสรฐิ, ผศ.

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.รวนินัท์

อ. (15.30-17.30) SU-408สารสนเทศและการสือ่สารทางการพยาบา8012104 B 2(2-0-4) อ.ประเสรฐิ, อ.กลัยา

อ. (15.30-17.30) SU-408ผศ. ดร.สุขศิริ

อ. (12.30-15.30) SU-408การพยาบาลผูสู้งอายุ8012403 B 3(3-0-6) อ.เพญ็พโยม, อ.จนิตนา

อ. (12.30-15.30) SU-408อ.อรุะณี

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลพื้นฐาน8012701 B 2(0-8) อ.จติรรดา, อ.วาสนา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลรศ.สมจนิต,์ อ.นงลกัษณ์

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.ทนิกร, อ.วรียุทธ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลอนามยัชมุชน  18012708 B 2(0-8) อ.รวนินัท,์ อ.ลออ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.กลัยา, อ.มนชยา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ. ดร.ชยัยา, อ. ดร.ภทัรา

อ. (08.30-11.30) SU-408การพยาบาลผูใ้หญ่ 18013401 B 3(3-0-6) อ.วโิรจน,์ อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.จนิตนา, อ.วรียุทธ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.เพญ็พโยม, อ.นงลกัษณ์

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.อรุะณี, อ.วาสนา

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46218

นางสาวรอยพมิพ ์ศรมีา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46218

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรอยพมิพ ์ศรมีา

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวรอยพมิพ ์ศรมีา )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จนิตนา สนิธุสุวรรณ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 7

13

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46219

นางสาวรตัตกิร แจม่แสง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46219

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรตัตกิร แจม่แสง

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 432คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 C 3(3-0-6) อ.พงษธ์ร

จ. (08.30-10.30) 521, พ. (10.30-12.30) 314เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 E 3(2-2-5) อ.ศิรพิร

จ. (10.30-12.30) SU-402ระบาดวทิยาและชวีสถติิ8012011 B 2(2-0-4) อ.มนชยา, อ. ดร.ภทัรา

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.ประเสรฐิ, ผศ.

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.รวนินัท์

อ. (15.30-17.30) SU-408สารสนเทศและการสือ่สารทางการพยาบา8012104 B 2(2-0-4) อ.ประเสรฐิ, อ.กลัยา

อ. (15.30-17.30) SU-408ผศ. ดร.สุขศิริ

อ. (12.30-15.30) SU-408การพยาบาลผูสู้งอายุ8012403 B 3(3-0-6) อ.เพญ็พโยม, อ.จนิตนา

อ. (12.30-15.30) SU-408อ.อรุะณี

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลพื้นฐาน8012701 B 2(0-8) อ.จติรรดา, อ.วาสนา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลรศ.สมจนิต,์ อ.นงลกัษณ์

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.ทนิกร, อ.วรียุทธ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลอนามยัชมุชน  18012708 B 2(0-8) อ.รวนินัท,์ อ.ลออ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.กลัยา, อ.มนชยา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ. ดร.ชยัยา, อ. ดร.ภทัรา

อ. (08.30-11.30) SU-408การพยาบาลผูใ้หญ่ 18013401 B 3(3-0-6) อ.วโิรจน,์ อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.จนิตนา, อ.วรียุทธ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.เพญ็พโยม, อ.นงลกัษณ์

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.อรุะณี, อ.วาสนา

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46219

นางสาวรตัตกิร แจม่แสง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46219

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรตัตกิร แจม่แสง

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวรตัตกิร แจ่มแสง )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จนิตนา สนิธุสุวรรณ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 7

13

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46220

นางสาวรุงนิง บอเตาะ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46220

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรุงนิง บอเตาะ

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 432คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 C 3(3-0-6) อ.พงษธ์ร

จ. (08.30-10.30) 521, พ. (10.30-12.30) 314เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 E 3(2-2-5) อ.ศิรพิร

จ. (10.30-12.30) SU-402ระบาดวทิยาและชวีสถติิ8012011 B 2(2-0-4) อ.มนชยา, อ. ดร.ภทัรา

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.ประเสรฐิ, ผศ.

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.รวนินัท์

อ. (15.30-17.30) SU-408สารสนเทศและการสือ่สารทางการพยาบา8012104 B 2(2-0-4) อ.ประเสรฐิ, อ.กลัยา

อ. (15.30-17.30) SU-408ผศ. ดร.สุขศิริ

อ. (12.30-15.30) SU-408การพยาบาลผูสู้งอายุ8012403 B 3(3-0-6) อ.เพญ็พโยม, อ.จนิตนา

อ. (12.30-15.30) SU-408อ.อรุะณี

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลพื้นฐาน8012701 B 2(0-8) อ.จติรรดา, อ.วาสนา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลรศ.สมจนิต,์ อ.นงลกัษณ์

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.ทนิกร, อ.วรียุทธ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลอนามยัชมุชน  18012708 B 2(0-8) อ.รวนินัท,์ อ.ลออ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.กลัยา, อ.มนชยา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ. ดร.ชยัยา, อ. ดร.ภทัรา

อ. (08.30-11.30) SU-408การพยาบาลผูใ้หญ่ 18013401 B 3(3-0-6) อ.วโิรจน,์ อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.จนิตนา, อ.วรียุทธ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.เพญ็พโยม, อ.นงลกัษณ์

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.อรุะณี, อ.วาสนา

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46220

นางสาวรุงนิง บอเตาะ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46220

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรุงนิง บอเตาะ

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวรุงนิง บอเตาะ )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จนิตนา สนิธุสุวรรณ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 7

13

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46221

นางสาวฤดี ชูสกลุ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46221

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวฤดี ชูสกลุ

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 432คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 C 3(3-0-6) อ.พงษธ์ร

จ. (08.30-10.30) 521, พ. (10.30-12.30) 314เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 E 3(2-2-5) อ.ศิรพิร

จ. (10.30-12.30) SU-402ระบาดวทิยาและชวีสถติิ8012011 B 2(2-0-4) อ.มนชยา, อ. ดร.ภทัรา

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.ประเสรฐิ, ผศ.

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.รวนินัท์

อ. (15.30-17.30) SU-408สารสนเทศและการสือ่สารทางการพยาบา8012104 B 2(2-0-4) อ.ประเสรฐิ, อ.กลัยา

อ. (15.30-17.30) SU-408ผศ. ดร.สุขศิริ

อ. (12.30-15.30) SU-408การพยาบาลผูสู้งอายุ8012403 B 3(3-0-6) อ.เพญ็พโยม, อ.จนิตนา

อ. (12.30-15.30) SU-408อ.อรุะณี

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลพื้นฐาน8012701 B 2(0-8) อ.จติรรดา, อ.วาสนา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลรศ.สมจนิต,์ อ.นงลกัษณ์

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.ทนิกร, อ.วรียุทธ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลอนามยัชมุชน  18012708 B 2(0-8) อ.รวนินัท,์ อ.ลออ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.กลัยา, อ.มนชยา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ. ดร.ชยัยา, อ. ดร.ภทัรา

อ. (08.30-11.30) SU-408การพยาบาลผูใ้หญ่ 18013401 B 3(3-0-6) อ.วโิรจน,์ อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.จนิตนา, อ.วรียุทธ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.เพญ็พโยม, อ.นงลกัษณ์

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.อรุะณี, อ.วาสนา

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46221

นางสาวฤดี ชูสกลุ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46221

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวฤดี ชูสกลุ

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวฤด ีชูสกลุ )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จนิตนา สนิธุสุวรรณ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 7

13

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46222

นางสาววราพร มอมขุนทด

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46222

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววราพร มอมขุนทด

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 432คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 C 3(3-0-6) อ.พงษธ์ร

จ. (08.30-10.30) 521, พ. (10.30-12.30) 314เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 E 3(2-2-5) อ.ศิรพิร

จ. (10.30-12.30) SU-402ระบาดวทิยาและชวีสถติิ8012011 B 2(2-0-4) อ.มนชยา, อ. ดร.ภทัรา

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.ประเสรฐิ, ผศ.

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.รวนินัท์

อ. (15.30-17.30) SU-408สารสนเทศและการสือ่สารทางการพยาบา8012104 B 2(2-0-4) อ.ประเสรฐิ, อ.กลัยา

อ. (15.30-17.30) SU-408ผศ. ดร.สุขศิริ

อ. (12.30-15.30) SU-408การพยาบาลผูสู้งอายุ8012403 B 3(3-0-6) อ.เพญ็พโยม, อ.จนิตนา

อ. (12.30-15.30) SU-408อ.อรุะณี

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลพื้นฐาน8012701 B 2(0-8) อ.จติรรดา, อ.วาสนา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลรศ.สมจนิต,์ อ.นงลกัษณ์

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.ทนิกร, อ.วรียุทธ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลอนามยัชมุชน  18012708 B 2(0-8) อ.รวนินัท,์ อ.ลออ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.กลัยา, อ.มนชยา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ. ดร.ชยัยา, อ. ดร.ภทัรา

อ. (08.30-11.30) SU-408การพยาบาลผูใ้หญ่ 18013401 B 3(3-0-6) อ.วโิรจน,์ อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.จนิตนา, อ.วรียุทธ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.เพญ็พโยม, อ.นงลกัษณ์

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.อรุะณี, อ.วาสนา

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46222

นางสาววราพร มอมขุนทด

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46222

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววราพร มอมขุนทด

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาววราพร มอมขนุทด )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จนิตนา สนิธุสุวรรณ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 7

13

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46223

นางสาววชัราพร โคตรบงึแก

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46223

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววชัราพร โคตรบงึแก

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 432คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 C 3(3-0-6) อ.พงษธ์ร

จ. (08.30-10.30) 521, พ. (10.30-12.30) 314เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 E 3(2-2-5) อ.ศิรพิร

จ. (10.30-12.30) SU-402ระบาดวทิยาและชวีสถติิ8012011 B 2(2-0-4) อ.มนชยา, อ. ดร.ภทัรา

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.ประเสรฐิ, ผศ.

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.รวนินัท์

อ. (15.30-17.30) SU-408สารสนเทศและการสือ่สารทางการพยาบา8012104 B 2(2-0-4) อ.ประเสรฐิ, อ.กลัยา

อ. (15.30-17.30) SU-408ผศ. ดร.สุขศิริ

อ. (12.30-15.30) SU-408การพยาบาลผูสู้งอายุ8012403 B 3(3-0-6) อ.เพญ็พโยม, อ.จนิตนา

อ. (12.30-15.30) SU-408อ.อรุะณี

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลพื้นฐาน8012701 B 2(0-8) อ.จติรรดา, อ.วาสนา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลรศ.สมจนิต,์ อ.นงลกัษณ์

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.ทนิกร, อ.วรียุทธ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลอนามยัชมุชน  18012708 B 2(0-8) อ.รวนินัท,์ อ.ลออ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.กลัยา, อ.มนชยา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ. ดร.ชยัยา, อ. ดร.ภทัรา

อ. (08.30-11.30) SU-408การพยาบาลผูใ้หญ่ 18013401 B 3(3-0-6) อ.วโิรจน,์ อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.จนิตนา, อ.วรียุทธ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.เพญ็พโยม, อ.นงลกัษณ์

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.อรุะณี, อ.วาสนา

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46223

นางสาววชัราพร โคตรบงึแก

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46223

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววชัราพร โคตรบงึแก

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาววชัราพร โคตรบงึแก )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จนิตนา สนิธุสุวรรณ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 7

13

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46224

นางสาววิลาวณัย ์ศรสีกลุไทย

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46224

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววลิาวณัย ์ศรสีกลุไทย

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 432คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 C 3(3-0-6) อ.พงษธ์ร

จ. (08.30-10.30) 521, พ. (10.30-12.30) 314เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 E 3(2-2-5) อ.ศิรพิร

จ. (10.30-12.30) SU-402ระบาดวทิยาและชวีสถติิ8012011 B 2(2-0-4) อ.มนชยา, อ. ดร.ภทัรา

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.ประเสรฐิ, ผศ.

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.รวนินัท์

อ. (15.30-17.30) SU-408สารสนเทศและการสือ่สารทางการพยาบา8012104 B 2(2-0-4) อ.ประเสรฐิ, อ.กลัยา

อ. (15.30-17.30) SU-408ผศ. ดร.สุขศิริ

อ. (12.30-15.30) SU-408การพยาบาลผูสู้งอายุ8012403 B 3(3-0-6) อ.เพญ็พโยม, อ.จนิตนา

อ. (12.30-15.30) SU-408อ.อรุะณี

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลพื้นฐาน8012701 B 2(0-8) อ.จติรรดา, อ.วาสนา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลรศ.สมจนิต,์ อ.นงลกัษณ์

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.ทนิกร, อ.วรียุทธ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลอนามยัชมุชน  18012708 B 2(0-8) อ.รวนินัท,์ อ.ลออ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.กลัยา, อ.มนชยา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ. ดร.ชยัยา, อ. ดร.ภทัรา

อ. (08.30-11.30) SU-408การพยาบาลผูใ้หญ่ 18013401 B 3(3-0-6) อ.วโิรจน,์ อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.จนิตนา, อ.วรียุทธ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.เพญ็พโยม, อ.นงลกัษณ์

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.อรุะณี, อ.วาสนา

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46224

นางสาววิลาวณัย ์ศรสีกลุไทย

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46224

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววลิาวณัย ์ศรสีกลุไทย

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาววลิาวณัย ์ศรสีกลุไทย )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จนิตนา สนิธุสุวรรณ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 7

13

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46225

นางสาววิไลวรรณ อไุรสาย

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46225

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววไิลวรรณ อไุรสาย

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 432คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 C 3(3-0-6) อ.พงษธ์ร

จ. (08.30-10.30) 521, พ. (10.30-12.30) 314เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 E 3(2-2-5) อ.ศิรพิร

จ. (10.30-12.30) SU-402ระบาดวทิยาและชวีสถติิ8012011 B 2(2-0-4) อ.มนชยา, อ. ดร.ภทัรา

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.ประเสรฐิ, ผศ.

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.รวนินัท์

อ. (15.30-17.30) SU-408สารสนเทศและการสือ่สารทางการพยาบา8012104 B 2(2-0-4) อ.ประเสรฐิ, อ.กลัยา

อ. (15.30-17.30) SU-408ผศ. ดร.สุขศิริ

อ. (12.30-15.30) SU-408การพยาบาลผูสู้งอายุ8012403 B 3(3-0-6) อ.เพญ็พโยม, อ.จนิตนา

อ. (12.30-15.30) SU-408อ.อรุะณี

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลพื้นฐาน8012701 B 2(0-8) อ.จติรรดา, อ.วาสนา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลรศ.สมจนิต,์ อ.นงลกัษณ์

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.ทนิกร, อ.วรียุทธ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลอนามยัชมุชน  18012708 B 2(0-8) อ.รวนินัท,์ อ.ลออ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.กลัยา, อ.มนชยา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ. ดร.ชยัยา, อ. ดร.ภทัรา

อ. (08.30-11.30) SU-408การพยาบาลผูใ้หญ่ 18013401 B 3(3-0-6) อ.วโิรจน,์ อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.จนิตนา, อ.วรียุทธ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.เพญ็พโยม, อ.นงลกัษณ์

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.อรุะณี, อ.วาสนา

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46225

นางสาววิไลวรรณ อไุรสาย

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46225

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววไิลวรรณ อไุรสาย

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาววไิลวรรณ อไุรสาย )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จนิตนา สนิธุสุวรรณ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 7

13

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46226

นางสาวศิรธิร ใจบา้นเอื้อม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46226

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรธิร ใจบา้นเอื้อม

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 432คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 C 3(3-0-6) อ.พงษธ์ร

จ. (08.30-10.30) 521, พ. (10.30-12.30) 314เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 E 3(2-2-5) อ.ศิรพิร

จ. (10.30-12.30) SU-402ระบาดวทิยาและชวีสถติิ8012011 B 2(2-0-4) อ.มนชยา, อ. ดร.ภทัรา

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.ประเสรฐิ, ผศ.

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.รวนินัท์

อ. (15.30-17.30) SU-408สารสนเทศและการสือ่สารทางการพยาบา8012104 B 2(2-0-4) อ.ประเสรฐิ, อ.กลัยา

อ. (15.30-17.30) SU-408ผศ. ดร.สุขศิริ

อ. (12.30-15.30) SU-408การพยาบาลผูสู้งอายุ8012403 B 3(3-0-6) อ.เพญ็พโยม, อ.จนิตนา

อ. (12.30-15.30) SU-408อ.อรุะณี

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลพื้นฐาน8012701 B 2(0-8) อ.จติรรดา, อ.วาสนา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลรศ.สมจนิต,์ อ.นงลกัษณ์

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.ทนิกร, อ.วรียุทธ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลอนามยัชมุชน  18012708 B 2(0-8) อ.รวนินัท,์ อ.ลออ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.กลัยา, อ.มนชยา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ. ดร.ชยัยา, อ. ดร.ภทัรา

อ. (08.30-11.30) SU-408การพยาบาลผูใ้หญ่ 18013401 B 3(3-0-6) อ.วโิรจน,์ อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.จนิตนา, อ.วรียุทธ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.เพญ็พโยม, อ.นงลกัษณ์

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.อรุะณี, อ.วาสนา

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46226

นางสาวศิรธิร ใจบา้นเอื้อม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46226

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิรธิร ใจบา้นเอื้อม

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวศิรธิร ใจบา้นเอื้อม )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จนิตนา สนิธุสุวรรณ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 7

13

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46229

นางสาวสดุารตัน์ นิลแสง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46229

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสดุารตัน ์นิลแสง

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 432คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 C 3(3-0-6) อ.พงษธ์ร

จ. (08.30-10.30) 521, พ. (10.30-12.30) 314เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 E 3(2-2-5) อ.ศิรพิร

จ. (10.30-12.30) SU-402ระบาดวทิยาและชวีสถติิ8012011 B 2(2-0-4) อ.มนชยา, อ. ดร.ภทัรา

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.ประเสรฐิ, ผศ.

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.รวนินัท์

อ. (15.30-17.30) SU-408สารสนเทศและการสือ่สารทางการพยาบา8012104 B 2(2-0-4) อ.ประเสรฐิ, อ.กลัยา

อ. (15.30-17.30) SU-408ผศ. ดร.สุขศิริ

อ. (12.30-15.30) SU-408การพยาบาลผูสู้งอายุ8012403 B 3(3-0-6) อ.เพญ็พโยม, อ.จนิตนา

อ. (12.30-15.30) SU-408อ.อรุะณี

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลพื้นฐาน8012701 B 2(0-8) อ.จติรรดา, อ.วาสนา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลรศ.สมจนิต,์ อ.นงลกัษณ์

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.ทนิกร, อ.วรียุทธ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลอนามยัชมุชน  18012708 B 2(0-8) อ.รวนินัท,์ อ.ลออ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.กลัยา, อ.มนชยา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ. ดร.ชยัยา, อ. ดร.ภทัรา

อ. (08.30-11.30) SU-408การพยาบาลผูใ้หญ่ 18013401 B 3(3-0-6) อ.วโิรจน,์ อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.จนิตนา, อ.วรียุทธ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.เพญ็พโยม, อ.นงลกัษณ์

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.อรุะณี, อ.วาสนา

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46229

นางสาวสดุารตัน์ นิลแสง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46229

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสดุารตัน ์นิลแสง

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุดารตัน ์นิลแสง )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จนิตนา สนิธุสุวรรณ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 7

13

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46230

นางสาวสนิุตา งามวงค์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46230

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสนิุตา งามวงค์

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 432คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 C 3(3-0-6) อ.พงษธ์ร

จ. (08.30-10.30) 521, พ. (10.30-12.30) 314เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 E 3(2-2-5) อ.ศิรพิร

จ. (10.30-12.30) SU-402ระบาดวทิยาและชวีสถติิ8012011 B 2(2-0-4) อ.มนชยา, อ. ดร.ภทัรา

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.ประเสรฐิ, ผศ.

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.รวนินัท์

อ. (15.30-17.30) SU-408สารสนเทศและการสือ่สารทางการพยาบา8012104 B 2(2-0-4) อ.ประเสรฐิ, อ.กลัยา

อ. (15.30-17.30) SU-408ผศ. ดร.สุขศิริ

อ. (12.30-15.30) SU-408การพยาบาลผูสู้งอายุ8012403 B 3(3-0-6) อ.เพญ็พโยม, อ.จนิตนา

อ. (12.30-15.30) SU-408อ.อรุะณี

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลพื้นฐาน8012701 B 2(0-8) อ.จติรรดา, อ.วาสนา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลรศ.สมจนิต,์ อ.นงลกัษณ์

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.ทนิกร, อ.วรียุทธ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลอนามยัชมุชน  18012708 B 2(0-8) อ.รวนินัท,์ อ.ลออ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.กลัยา, อ.มนชยา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ. ดร.ชยัยา, อ. ดร.ภทัรา

อ. (08.30-11.30) SU-408การพยาบาลผูใ้หญ่ 18013401 B 3(3-0-6) อ.วโิรจน,์ อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.จนิตนา, อ.วรียุทธ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.เพญ็พโยม, อ.นงลกัษณ์

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.อรุะณี, อ.วาสนา

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46230

นางสาวสนิุตา งามวงค์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46230

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสนิุตา งามวงค์

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุนิตา งามวงค ์)

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จนิตนา สนิธุสุวรรณ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 7

13

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46231

นางสาวสปุราณี วรผาบ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46231

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสปุราณี วรผาบ

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 432คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 C 3(3-0-6) อ.พงษธ์ร

จ. (08.30-10.30) 521, พ. (10.30-12.30) 314เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 E 3(2-2-5) อ.ศิรพิร

จ. (10.30-12.30) SU-402ระบาดวทิยาและชวีสถติิ8012011 B 2(2-0-4) อ.มนชยา, อ. ดร.ภทัรา

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.ประเสรฐิ, ผศ.

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.รวนินัท์

อ. (15.30-17.30) SU-408สารสนเทศและการสือ่สารทางการพยาบา8012104 B 2(2-0-4) อ.ประเสรฐิ, อ.กลัยา

อ. (15.30-17.30) SU-408ผศ. ดร.สุขศิริ

อ. (12.30-15.30) SU-408การพยาบาลผูสู้งอายุ8012403 B 3(3-0-6) อ.เพญ็พโยม, อ.จนิตนา

อ. (12.30-15.30) SU-408อ.อรุะณี

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลพื้นฐาน8012701 B 2(0-8) อ.จติรรดา, อ.วาสนา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลรศ.สมจนิต,์ อ.นงลกัษณ์

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.ทนิกร, อ.วรียุทธ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลอนามยัชมุชน  18012708 B 2(0-8) อ.รวนินัท,์ อ.ลออ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.กลัยา, อ.มนชยา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ. ดร.ชยัยา, อ. ดร.ภทัรา

อ. (08.30-11.30) SU-408การพยาบาลผูใ้หญ่ 18013401 B 3(3-0-6) อ.วโิรจน,์ อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.จนิตนา, อ.วรียุทธ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.เพญ็พโยม, อ.นงลกัษณ์

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.อรุะณี, อ.วาสนา

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46231

นางสาวสปุราณี วรผาบ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46231

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสปุราณี วรผาบ

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุปราณี วรผาบ )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จนิตนา สนิธุสุวรรณ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 7

13

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46232

นางสาวสภุาพร โปร่งจติ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46232

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสภุาพร โปรง่จติ

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 432คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 C 3(3-0-6) อ.พงษธ์ร

จ. (08.30-10.30) 521, พ. (10.30-12.30) 314เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 E 3(2-2-5) อ.ศิรพิร

จ. (10.30-12.30) SU-402ระบาดวทิยาและชวีสถติิ8012011 B 2(2-0-4) อ.มนชยา, อ. ดร.ภทัรา

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.ประเสรฐิ, ผศ.

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.รวนินัท์

อ. (15.30-17.30) SU-408สารสนเทศและการสือ่สารทางการพยาบา8012104 B 2(2-0-4) อ.ประเสรฐิ, อ.กลัยา

อ. (15.30-17.30) SU-408ผศ. ดร.สุขศิริ

อ. (12.30-15.30) SU-408การพยาบาลผูสู้งอายุ8012403 B 3(3-0-6) อ.เพญ็พโยม, อ.จนิตนา

อ. (12.30-15.30) SU-408อ.อรุะณี

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลพื้นฐาน8012701 B 2(0-8) อ.จติรรดา, อ.วาสนา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลรศ.สมจนิต,์ อ.นงลกัษณ์

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.ทนิกร, อ.วรียุทธ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลอนามยัชมุชน  18012708 B 2(0-8) อ.รวนินัท,์ อ.ลออ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.กลัยา, อ.มนชยา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ. ดร.ชยัยา, อ. ดร.ภทัรา

อ. (08.30-11.30) SU-408การพยาบาลผูใ้หญ่ 18013401 B 3(3-0-6) อ.วโิรจน,์ อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.จนิตนา, อ.วรียุทธ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.เพญ็พโยม, อ.นงลกัษณ์

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.อรุะณี, อ.วาสนา

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46232

นางสาวสภุาพร โปร่งจติ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46232

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสภุาพร โปรง่จติ

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุภาพร โปร่งจติ )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จนิตนา สนิธุสุวรรณ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 7

13

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46233

นางสาวหทยัรตัน์ นรมาศ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46233

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวหทยัรตัน ์นรมาศ

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 432คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 C 3(3-0-6) อ.พงษธ์ร

จ. (08.30-10.30) 521, พ. (10.30-12.30) 314เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 E 3(2-2-5) อ.ศิรพิร

จ. (10.30-12.30) SU-402ระบาดวทิยาและชวีสถติิ8012011 B 2(2-0-4) อ.มนชยา, อ. ดร.ภทัรา

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.ประเสรฐิ, ผศ.

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.รวนินัท์

อ. (15.30-17.30) SU-408สารสนเทศและการสือ่สารทางการพยาบา8012104 B 2(2-0-4) อ.ประเสรฐิ, อ.กลัยา

อ. (15.30-17.30) SU-408ผศ. ดร.สุขศิริ

อ. (12.30-15.30) SU-408การพยาบาลผูสู้งอายุ8012403 B 3(3-0-6) อ.เพญ็พโยม, อ.จนิตนา

อ. (12.30-15.30) SU-408อ.อรุะณี

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลพื้นฐาน8012701 B 2(0-8) อ.จติรรดา, อ.วาสนา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลรศ.สมจนิต,์ อ.นงลกัษณ์

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.ทนิกร, อ.วรียุทธ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลอนามยัชมุชน  18012708 B 2(0-8) อ.รวนินัท,์ อ.ลออ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.กลัยา, อ.มนชยา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ. ดร.ชยัยา, อ. ดร.ภทัรา

อ. (08.30-11.30) SU-408การพยาบาลผูใ้หญ่ 18013401 B 3(3-0-6) อ.วโิรจน,์ อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.จนิตนา, อ.วรียุทธ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.เพญ็พโยม, อ.นงลกัษณ์

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.อรุะณี, อ.วาสนา

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46233

นางสาวหทยัรตัน์ นรมาศ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46233

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวหทยัรตัน ์นรมาศ

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวหทยัรตัน ์นรมาศ )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จนิตนา สนิธุสุวรรณ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 7

13

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46234

นางสาวอภสันนัท ์ดอนราชรี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46234

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอภสันนัท ์ดอนราชรี

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 432คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 C 3(3-0-6) อ.พงษธ์ร

จ. (08.30-10.30) 521, พ. (10.30-12.30) 314เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 E 3(2-2-5) อ.ศิรพิร

จ. (10.30-12.30) SU-402ระบาดวทิยาและชวีสถติิ8012011 B 2(2-0-4) อ.มนชยา, อ. ดร.ภทัรา

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.ประเสรฐิ, ผศ.

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.รวนินัท์

อ. (15.30-17.30) SU-408สารสนเทศและการสือ่สารทางการพยาบา8012104 B 2(2-0-4) อ.ประเสรฐิ, อ.กลัยา

อ. (15.30-17.30) SU-408ผศ. ดร.สุขศิริ

อ. (12.30-15.30) SU-408การพยาบาลผูสู้งอายุ8012403 B 3(3-0-6) อ.เพญ็พโยม, อ.จนิตนา

อ. (12.30-15.30) SU-408อ.อรุะณี

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลพื้นฐาน8012701 B 2(0-8) อ.จติรรดา, อ.วาสนา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลรศ.สมจนิต,์ อ.นงลกัษณ์

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.ทนิกร, อ.วรียุทธ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลอนามยัชมุชน  18012708 B 2(0-8) อ.รวนินัท,์ อ.ลออ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.กลัยา, อ.มนชยา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ. ดร.ชยัยา, อ. ดร.ภทัรา

อ. (08.30-11.30) SU-408การพยาบาลผูใ้หญ่ 18013401 B 3(3-0-6) อ.วโิรจน,์ อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.จนิตนา, อ.วรียุทธ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.เพญ็พโยม, อ.นงลกัษณ์

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.อรุะณี, อ.วาสนา

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46234

นางสาวอภสันนัท ์ดอนราชรี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46234

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอภสันนัท ์ดอนราชรี

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอภสันนัท ์ดอนราชร ี)

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จนิตนา สนิธุสุวรรณ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 7

13

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46235

นางสาวไอรดา บญุเรอืงจกัร ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46235

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวไอรดา บญุเรอืงจกัร ์

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 432คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 C 3(3-0-6) อ.พงษธ์ร

จ. (08.30-10.30) 521, พ. (10.30-12.30) 314เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 E 3(2-2-5) อ.ศิรพิร

จ. (10.30-12.30) SU-402ระบาดวทิยาและชวีสถติิ8012011 B 2(2-0-4) อ.มนชยา, อ. ดร.ภทัรา

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.ประเสรฐิ, ผศ.

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.รวนินัท์

อ. (15.30-17.30) SU-408สารสนเทศและการสือ่สารทางการพยาบา8012104 B 2(2-0-4) อ.ประเสรฐิ, อ.กลัยา

อ. (15.30-17.30) SU-408ผศ. ดร.สุขศิริ

อ. (12.30-15.30) SU-408การพยาบาลผูสู้งอายุ8012403 B 3(3-0-6) อ.เพญ็พโยม, อ.จนิตนา

อ. (12.30-15.30) SU-408อ.อรุะณี

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลพื้นฐาน8012701 B 2(0-8) อ.จติรรดา, อ.วาสนา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลรศ.สมจนิต,์ อ.นงลกัษณ์

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.ทนิกร, อ.วรียุทธ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลอนามยัชมุชน  18012708 B 2(0-8) อ.รวนินัท,์ อ.ลออ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.กลัยา, อ.มนชยา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ. ดร.ชยัยา, อ. ดร.ภทัรา

อ. (08.30-11.30) SU-408การพยาบาลผูใ้หญ่ 18013401 B 3(3-0-6) อ.วโิรจน,์ อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.จนิตนา, อ.วรียุทธ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.เพญ็พโยม, อ.นงลกัษณ์

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.อรุะณี, อ.วาสนา

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46235

นางสาวไอรดา บญุเรอืงจกัร ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46235

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวไอรดา บญุเรอืงจกัร ์

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวไอรดา บญุเรอืงจกัร ์)

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จนิตนา สนิธุสุวรรณ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 7

13

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46236

นายทวิากร คนหลกั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46236

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายทวิากร คนหลกั

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 432คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 C 3(3-0-6) อ.พงษธ์ร

จ. (08.30-10.30) 521, พ. (10.30-12.30) 314เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 E 3(2-2-5) อ.ศิรพิร

จ. (10.30-12.30) SU-402ระบาดวทิยาและชวีสถติิ8012011 B 2(2-0-4) อ.มนชยา, อ. ดร.ภทัรา

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.ประเสรฐิ, ผศ.

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.รวนินัท์

อ. (15.30-17.30) SU-408สารสนเทศและการสือ่สารทางการพยาบา8012104 B 2(2-0-4) อ.ประเสรฐิ, อ.กลัยา

อ. (15.30-17.30) SU-408ผศ. ดร.สุขศิริ

อ. (12.30-15.30) SU-408การพยาบาลผูสู้งอายุ8012403 B 3(3-0-6) อ.เพญ็พโยม, อ.จนิตนา

อ. (12.30-15.30) SU-408อ.อรุะณี

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลพื้นฐาน8012701 B 2(0-8) อ.จติรรดา, อ.วาสนา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลรศ.สมจนิต,์ อ.นงลกัษณ์

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.ทนิกร, อ.วรียุทธ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลอนามยัชมุชน  18012708 B 2(0-8) อ.รวนินัท,์ อ.ลออ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.กลัยา, อ.มนชยา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ. ดร.ชยัยา, อ. ดร.ภทัรา

อ. (08.30-11.30) SU-408การพยาบาลผูใ้หญ่ 18013401 B 3(3-0-6) อ.วโิรจน,์ อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.จนิตนา, อ.วรียุทธ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.เพญ็พโยม, อ.นงลกัษณ์

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.อรุะณี, อ.วาสนา

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46236

นายทวิากร คนหลกั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46236

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายทวิากร คนหลกั

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายทวิากร คนหลกั )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จนิตนา สนิธุสุวรรณ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 7

13

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46237

นางสาวสมิุนตรา เสนารกัษ ์(ผ)

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46237

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสมิุนตรา เสนารกัษ ์(ผ)

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 432คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 C 3(3-0-6) อ.พงษธ์ร

จ. (08.30-10.30) 521, พ. (10.30-12.30) 314เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 E 3(2-2-5) อ.ศิรพิร

จ. (10.30-12.30) SU-402ระบาดวทิยาและชวีสถติิ8012011 B 2(2-0-4) อ.มนชยา, อ. ดร.ภทัรา

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.ประเสรฐิ, ผศ.

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.รวนินัท์

อ. (15.30-17.30) SU-408สารสนเทศและการสือ่สารทางการพยาบา8012104 B 2(2-0-4) อ.ประเสรฐิ, อ.กลัยา

อ. (15.30-17.30) SU-408ผศ. ดร.สุขศิริ

อ. (12.30-15.30) SU-408การพยาบาลผูสู้งอายุ8012403 B 3(3-0-6) อ.เพญ็พโยม, อ.จนิตนา

อ. (12.30-15.30) SU-408อ.อรุะณี

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลพื้นฐาน8012701 B 2(0-8) อ.จติรรดา, อ.วาสนา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลรศ.สมจนิต,์ อ.นงลกัษณ์

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.ทนิกร, อ.วรียุทธ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลอนามยัชมุชน  18012708 B 2(0-8) อ.รวนินัท,์ อ.ลออ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.กลัยา, อ.มนชยา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ. ดร.ชยัยา, อ. ดร.ภทัรา

อ. (08.30-11.30) SU-408การพยาบาลผูใ้หญ่ 18013401 B 3(3-0-6) อ.วโิรจน,์ อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.จนิตนา, อ.วรียุทธ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.เพญ็พโยม, อ.นงลกัษณ์

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.อรุะณี, อ.วาสนา

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46237

นางสาวสมิุนตรา เสนารกัษ ์(ผ)

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46237

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสมิุนตรา เสนารกัษ ์(ผ)

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุมนิตรา เสนารกัษ ์(ผ) )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จนิตนา สนิธุสุวรรณ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 7

13

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46238

นางสาวอญัชล ีทรงประทปีกลุ (ทนุ พ 1.59)

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46238

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอญัชล ีทรงประทปีกลุ (ทนุ พ 1.59)

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 432คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 C 3(3-0-6) อ.พงษธ์ร

จ. (08.30-10.30) 521, พ. (10.30-12.30) 314เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 E 3(2-2-5) อ.ศิรพิร

จ. (10.30-12.30) SU-402ระบาดวทิยาและชวีสถติิ8012011 B 2(2-0-4) อ.มนชยา, อ. ดร.ภทัรา

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.ประเสรฐิ, ผศ.

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.รวนินัท์

อ. (15.30-17.30) SU-408สารสนเทศและการสือ่สารทางการพยาบา8012104 B 2(2-0-4) อ.ประเสรฐิ, อ.กลัยา

อ. (15.30-17.30) SU-408ผศ. ดร.สุขศิริ

อ. (12.30-15.30) SU-408การพยาบาลผูสู้งอายุ8012403 B 3(3-0-6) อ.เพญ็พโยม, อ.จนิตนา

อ. (12.30-15.30) SU-408อ.อรุะณี

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลพื้นฐาน8012701 B 2(0-8) อ.จติรรดา, อ.วาสนา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลรศ.สมจนิต,์ อ.นงลกัษณ์

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.ทนิกร, อ.วรียุทธ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลอนามยัชมุชน  18012708 B 2(0-8) อ.รวนินัท,์ อ.ลออ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.กลัยา, อ.มนชยา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ. ดร.ชยัยา, อ. ดร.ภทัรา

อ. (08.30-11.30) SU-408การพยาบาลผูใ้หญ่ 18013401 B 3(3-0-6) อ.วโิรจน,์ อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.จนิตนา, อ.วรียุทธ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.เพญ็พโยม, อ.นงลกัษณ์

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.อรุะณี, อ.วาสนา

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46238

นางสาวอญัชล ีทรงประทปีกลุ (ทนุ พ 1.59)

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46238

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอญัชล ีทรงประทปีกลุ (ทนุ พ 1.59)

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอญัชล ีทรงประทปีกลุ (ทนุ พ 1.59) )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จนิตนา สนิธุสุวรรณ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 7

13

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46239

นางสาวจรูญ ละมัง่ทอง (ทนุ พ 1.59)

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46239

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจรูญ ละมัง่ทอง (ทนุ พ 1.59)

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 432คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 C 3(3-0-6) อ.พงษธ์ร

จ. (08.30-10.30) 521, พ. (10.30-12.30) 314เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 E 3(2-2-5) อ.ศิรพิร

จ. (10.30-12.30) SU-402ระบาดวทิยาและชวีสถติิ8012011 B 2(2-0-4) อ.มนชยา, อ. ดร.ภทัรา

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.ประเสรฐิ, ผศ.

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.รวนินัท์

อ. (15.30-17.30) SU-408สารสนเทศและการสือ่สารทางการพยาบา8012104 B 2(2-0-4) อ.ประเสรฐิ, อ.กลัยา

อ. (15.30-17.30) SU-408ผศ. ดร.สุขศิริ

อ. (12.30-15.30) SU-408การพยาบาลผูสู้งอายุ8012403 B 3(3-0-6) อ.เพญ็พโยม, อ.จนิตนา

อ. (12.30-15.30) SU-408อ.อรุะณี

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลพื้นฐาน8012701 B 2(0-8) อ.จติรรดา, อ.วาสนา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลรศ.สมจนิต,์ อ.นงลกัษณ์

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.ทนิกร, อ.วรียุทธ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลอนามยัชมุชน  18012708 B 2(0-8) อ.รวนินัท,์ อ.ลออ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.กลัยา, อ.มนชยา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ. ดร.ชยัยา, อ. ดร.ภทัรา

อ. (08.30-11.30) SU-408การพยาบาลผูใ้หญ่ 18013401 B 3(3-0-6) อ.วโิรจน,์ อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.จนิตนา, อ.วรียุทธ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.เพญ็พโยม, อ.นงลกัษณ์

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.อรุะณี, อ.วาสนา

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46239

นางสาวจรูญ ละมัง่ทอง (ทนุ พ 1.59)

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46239

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจรูญ ละมัง่ทอง (ทนุ พ 1.59)

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวจรูญ ละม ัง่ทอง (ทนุ พ 1.59) )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จนิตนา สนิธุสุวรรณ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 7

13

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46240

นางสาวปรนิดา พจันา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46240

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปรนิดา พจันา

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 432คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 C 3(3-0-6) อ.พงษธ์ร

จ. (08.30-10.30) 521, พ. (10.30-12.30) 314เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 E 3(2-2-5) อ.ศิรพิร

จ. (10.30-12.30) SU-402ระบาดวทิยาและชวีสถติิ8012011 B 2(2-0-4) อ.มนชยา, อ. ดร.ภทัรา

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.ประเสรฐิ, ผศ.

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.รวนินัท์

อ. (15.30-17.30) SU-408สารสนเทศและการสือ่สารทางการพยาบา8012104 B 2(2-0-4) อ.ประเสรฐิ, อ.กลัยา

อ. (15.30-17.30) SU-408ผศ. ดร.สุขศิริ

อ. (12.30-15.30) SU-408การพยาบาลผูสู้งอายุ8012403 B 3(3-0-6) อ.เพญ็พโยม, อ.จนิตนา

อ. (12.30-15.30) SU-408อ.อรุะณี

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลพื้นฐาน8012701 B 2(0-8) อ.จติรรดา, อ.วาสนา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลรศ.สมจนิต,์ อ.นงลกัษณ์

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.ทนิกร, อ.วรียุทธ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลอนามยัชมุชน  18012708 B 2(0-8) อ.รวนินัท,์ อ.ลออ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.กลัยา, อ.มนชยา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ. ดร.ชยัยา, อ. ดร.ภทัรา

อ. (08.30-11.30) SU-408การพยาบาลผูใ้หญ่ 18013401 B 3(3-0-6) อ.วโิรจน,์ อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.จนิตนา, อ.วรียุทธ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.เพญ็พโยม, อ.นงลกัษณ์

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.อรุะณี, อ.วาสนา

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46240

นางสาวปรนิดา พจันา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46240

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปรนิดา พจันา

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวปรนิดา พจันา )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จนิตนา สนิธุสุวรรณ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 7

13

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46241

นางสาวสริกิานต ์เยน็ใจมา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46241

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสริกิานต ์เยน็ใจมา

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 432คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 C 3(3-0-6) อ.พงษธ์ร

จ. (08.30-10.30) 521, พ. (10.30-12.30) 314เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 E 3(2-2-5) อ.ศิรพิร

จ. (10.30-12.30) SU-402ระบาดวทิยาและชวีสถติิ8012011 B 2(2-0-4) อ.มนชยา, อ. ดร.ภทัรา

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.ประเสรฐิ, ผศ.

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.รวนินัท์

อ. (15.30-17.30) SU-408สารสนเทศและการสือ่สารทางการพยาบา8012104 B 2(2-0-4) อ.ประเสรฐิ, อ.กลัยา

อ. (15.30-17.30) SU-408ผศ. ดร.สุขศิริ

อ. (12.30-15.30) SU-408การพยาบาลผูสู้งอายุ8012403 B 3(3-0-6) อ.เพญ็พโยม, อ.จนิตนา

อ. (12.30-15.30) SU-408อ.อรุะณี

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลพื้นฐาน8012701 B 2(0-8) อ.จติรรดา, อ.วาสนา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลรศ.สมจนิต,์ อ.นงลกัษณ์

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.ทนิกร, อ.วรียุทธ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลอนามยัชมุชน  18012708 B 2(0-8) อ.รวนินัท,์ อ.ลออ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.กลัยา, อ.มนชยา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ. ดร.ชยัยา, อ. ดร.ภทัรา

อ. (08.30-11.30) SU-408การพยาบาลผูใ้หญ่ 18013401 B 3(3-0-6) อ.วโิรจน,์ อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.จนิตนา, อ.วรียุทธ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.เพญ็พโยม, อ.นงลกัษณ์

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.อรุะณี, อ.วาสนา

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46241

นางสาวสริกิานต ์เยน็ใจมา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46241

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสริกิานต ์เยน็ใจมา

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสริกิานต ์เยน็ใจมา )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จนิตนา สนิธุสุวรรณ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 7

13

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46242

นางสาวสพุตัรา นิลแสง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46242

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสพุตัรา นิลแสง

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

จ. (13.30-16.30) 432คณิตศาสตรใ์นชวีติประจาํวนั4040101 C 3(3-0-6) อ.พงษธ์ร

จ. (08.30-10.30) 521, พ. (10.30-12.30) 314เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร4120101 E 3(2-2-5) อ.ศิรพิร

จ. (10.30-12.30) SU-402ระบาดวทิยาและชวีสถติิ8012011 B 2(2-0-4) อ.มนชยา, อ. ดร.ภทัรา

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.ประเสรฐิ, ผศ.

จ. (10.30-12.30) SU-402อ.รวนินัท์

อ. (15.30-17.30) SU-408สารสนเทศและการสือ่สารทางการพยาบา8012104 B 2(2-0-4) อ.ประเสรฐิ, อ.กลัยา

อ. (15.30-17.30) SU-408ผศ. ดร.สุขศิริ

อ. (12.30-15.30) SU-408การพยาบาลผูสู้งอายุ8012403 B 3(3-0-6) อ.เพญ็พโยม, อ.จนิตนา

อ. (12.30-15.30) SU-408อ.อรุะณี

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลพื้นฐาน8012701 B 2(0-8) อ.จติรรดา, อ.วาสนา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลรศ.สมจนิต,์ อ.นงลกัษณ์

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.ทนิกร, อ.วรียุทธ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลปฏบิตักิารพยาบาลอนามยัชมุชน  18012708 B 2(0-8) อ.รวนินัท,์ อ.ลออ

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ.กลัยา, อ.มนชยา

จ. (0.00-00.00) Lab พยาบาลอ. ดร.ชยัยา, อ. ดร.ภทัรา

อ. (08.30-11.30) SU-408การพยาบาลผูใ้หญ่ 18013401 B 3(3-0-6) อ.วโิรจน,์ อ.สทิธิ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.จนิตนา, อ.วรียุทธ

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.เพญ็พโยม, อ.นงลกัษณ์

อ. (08.30-11.30) SU-408อ.อรุะณี, อ.วาสนา

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

594N46242

นางสาวสพุตัรา นิลแสง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

594N46242

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสพุตัรา นิลแสง

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

594N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุพตัรา นิลแสง )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.จนิตนา สนิธุสุวรรณ ์)

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 7

13

*

*

20 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

604N46101

นางสาวกรกนก บญุเลศิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

604N46101

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกรกนก บญุเลศิ

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

604N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) SU-402ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 M 3(3-0-6) Mr.Patrick Andrew

จ. (12.30-15.30) 1421วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 H 3(3-0-6) อ. ดร.กติตนินัท์

พฤ. (15.30-17.30) 524ชวีเคมี8011004 C 2(2-0-4) ผศ. ดร.บษุกร

พ. (08.30-10.30) SU-402การสรา้งเสรมิสุขภาพ8011013 A 2(2-0-4) อ. ดร.ภทัรา,

พ. (08.30-10.30) SU-402อ.มนชยา, อ.รวนินัท์

พฤ. (08.30-11.30) SU-402มโนมตแิละทฤษฎทีางการพยาบาล8011101 A 3(3-0-6) อ. ดร.นิภาวรรณ,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.สายหยุด

จ. (08.30-10.30) SU-402การพยาบาลดว้ยจติใจของความเป็นมนุษ8011102 A 2(2-0-4) อ.ลออ, อ. ดร.มกุขด์า

จ. (08.30-10.30) SU-402อ.กลัยา

อ. (10.30-12.30) SU-406, อ. (13.30-15.30) Labกายวภิาคศาสตรข์องมนุษย์8012006 A 3(2-2-5) อ.วรียุทธ

ศ. (08.30-10.30) SU-402, ศ. (10.30-12.30) Labสรรีวทิยาของมนุษย์8012007 C 3(2-2-5) อ.กรรณิการ์

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกรกนก บญุเลศิ )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.วาสนา ทรพัยป์ระเสรฐิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

604N46101

นางสาวกรกนก บญุเลศิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

604N46102

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกณัจณา หกึขุนทด

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

604N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) SU-402ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 M 3(3-0-6) Mr.Patrick Andrew

จ. (12.30-15.30) 1421วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 H 3(3-0-6) อ. ดร.กติตนินัท์

พฤ. (15.30-17.30) 524ชวีเคมี8011004 C 2(2-0-4) ผศ. ดร.บษุกร

พ. (08.30-10.30) SU-402การสรา้งเสรมิสุขภาพ8011013 A 2(2-0-4) อ. ดร.ภทัรา,

พ. (08.30-10.30) SU-402อ.มนชยา, อ.รวนินัท์

พฤ. (08.30-11.30) SU-402มโนมตแิละทฤษฎทีางการพยาบาล8011101 A 3(3-0-6) อ. ดร.นิภาวรรณ,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.สายหยุด

จ. (08.30-10.30) SU-402การพยาบาลดว้ยจติใจของความเป็นมนุษ8011102 A 2(2-0-4) อ.ลออ, อ. ดร.มกุขด์า

จ. (08.30-10.30) SU-402อ.กลัยา

อ. (10.30-12.30) SU-406, อ. (13.30-15.30) Labกายวภิาคศาสตรข์องมนุษย์8012006 A 3(2-2-5) อ.วรียุทธ

ศ. (08.30-10.30) SU-402, ศ. (10.30-12.30) Labสรรีวทิยาของมนุษย์8012007 C 3(2-2-5) อ.กรรณิการ์

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกณัจณา หกึขนุทด )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.วาสนา ทรพัยป์ระเสรฐิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

604N46102

นางสาวกณัจณา หกึขุนทด

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

604N46103

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกลุภสัสร เอกสขุ

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

604N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) SU-402ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 M 3(3-0-6) Mr.Patrick Andrew

จ. (12.30-15.30) 1421วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 H 3(3-0-6) อ. ดร.กติตนินัท์

พฤ. (15.30-17.30) 524ชวีเคมี8011004 C 2(2-0-4) ผศ. ดร.บษุกร

พ. (08.30-10.30) SU-402การสรา้งเสรมิสุขภาพ8011013 A 2(2-0-4) อ. ดร.ภทัรา,

พ. (08.30-10.30) SU-402อ.มนชยา, อ.รวนินัท์

พฤ. (08.30-11.30) SU-402มโนมตแิละทฤษฎทีางการพยาบาล8011101 A 3(3-0-6) อ. ดร.นิภาวรรณ,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.สายหยุด

จ. (08.30-10.30) SU-402การพยาบาลดว้ยจติใจของความเป็นมนุษ8011102 A 2(2-0-4) อ.ลออ, อ. ดร.มกุขด์า

จ. (08.30-10.30) SU-402อ.กลัยา

อ. (10.30-12.30) SU-406, อ. (13.30-15.30) Labกายวภิาคศาสตรข์องมนุษย์8012006 A 3(2-2-5) อ.วรียุทธ

ศ. (08.30-10.30) SU-402, ศ. (10.30-12.30) Labสรรีวทิยาของมนุษย์8012007 C 3(2-2-5) อ.กรรณิการ์

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกลุภสัสร เอกสุข )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.วาสนา ทรพัยป์ระเสรฐิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

604N46103

นางสาวกลุภสัสร เอกสขุ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

604N46104

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวขวญัฑริา ดงัแสง

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

604N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) SU-402ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 M 3(3-0-6) Mr.Patrick Andrew

จ. (12.30-15.30) 1421วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 H 3(3-0-6) อ. ดร.กติตนินัท์

พฤ. (15.30-17.30) 524ชวีเคมี8011004 C 2(2-0-4) ผศ. ดร.บษุกร

พ. (08.30-10.30) SU-402การสรา้งเสรมิสุขภาพ8011013 A 2(2-0-4) อ. ดร.ภทัรา,

พ. (08.30-10.30) SU-402อ.มนชยา, อ.รวนินัท์

พฤ. (08.30-11.30) SU-402มโนมตแิละทฤษฎทีางการพยาบาล8011101 A 3(3-0-6) อ. ดร.นิภาวรรณ,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.สายหยุด

จ. (08.30-10.30) SU-402การพยาบาลดว้ยจติใจของความเป็นมนุษ8011102 A 2(2-0-4) อ.ลออ, อ. ดร.มกุขด์า

จ. (08.30-10.30) SU-402อ.กลัยา

อ. (10.30-12.30) SU-406, อ. (13.30-15.30) Labกายวภิาคศาสตรข์องมนุษย์8012006 A 3(2-2-5) อ.วรียุทธ

ศ. (08.30-10.30) SU-402, ศ. (10.30-12.30) Labสรรีวทิยาของมนุษย์8012007 C 3(2-2-5) อ.กรรณิการ์

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวขวญัฑริา ดงัแสง )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.วาสนา ทรพัยป์ระเสรฐิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

604N46104

นางสาวขวญัฑริา ดงัแสง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

604N46105

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจุฑามาศ บทุอง

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

604N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) SU-402ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 M 3(3-0-6) Mr.Patrick Andrew

จ. (12.30-15.30) 1421วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 H 3(3-0-6) อ. ดร.กติตนินัท์

พฤ. (15.30-17.30) 524ชวีเคมี8011004 C 2(2-0-4) ผศ. ดร.บษุกร

พ. (08.30-10.30) SU-402การสรา้งเสรมิสุขภาพ8011013 A 2(2-0-4) อ. ดร.ภทัรา,

พ. (08.30-10.30) SU-402อ.มนชยา, อ.รวนินัท์

พฤ. (08.30-11.30) SU-402มโนมตแิละทฤษฎทีางการพยาบาล8011101 A 3(3-0-6) อ. ดร.นิภาวรรณ,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.สายหยุด

จ. (08.30-10.30) SU-402การพยาบาลดว้ยจติใจของความเป็นมนุษ8011102 A 2(2-0-4) อ.ลออ, อ. ดร.มกุขด์า

จ. (08.30-10.30) SU-402อ.กลัยา

อ. (10.30-12.30) SU-406, อ. (13.30-15.30) Labกายวภิาคศาสตรข์องมนุษย์8012006 A 3(2-2-5) อ.วรียุทธ

ศ. (08.30-10.30) SU-402, ศ. (10.30-12.30) Labสรรีวทิยาของมนุษย์8012007 C 3(2-2-5) อ.กรรณิการ์

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวจฑุามาศ บทุอง )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.วาสนา ทรพัยป์ระเสรฐิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

604N46105

นางสาวจุฑามาศ บทุอง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

604N46106

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวชตุพิร ผิวเหลอืง

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

604N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) SU-402ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 M 3(3-0-6) Mr.Patrick Andrew

จ. (12.30-15.30) 1421วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 H 3(3-0-6) อ. ดร.กติตนินัท์

พฤ. (15.30-17.30) 524ชวีเคมี8011004 C 2(2-0-4) ผศ. ดร.บษุกร

พ. (08.30-10.30) SU-402การสรา้งเสรมิสุขภาพ8011013 A 2(2-0-4) อ. ดร.ภทัรา,

พ. (08.30-10.30) SU-402อ.มนชยา, อ.รวนินัท์

พฤ. (08.30-11.30) SU-402มโนมตแิละทฤษฎทีางการพยาบาล8011101 A 3(3-0-6) อ. ดร.นิภาวรรณ,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.สายหยุด

จ. (08.30-10.30) SU-402การพยาบาลดว้ยจติใจของความเป็นมนุษ8011102 A 2(2-0-4) อ.ลออ, อ. ดร.มกุขด์า

จ. (08.30-10.30) SU-402อ.กลัยา

อ. (10.30-12.30) SU-406, อ. (13.30-15.30) Labกายวภิาคศาสตรข์องมนุษย์8012006 A 3(2-2-5) อ.วรียุทธ

ศ. (08.30-10.30) SU-402, ศ. (10.30-12.30) Labสรรีวทิยาของมนุษย์8012007 C 3(2-2-5) อ.กรรณิการ์

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวชตุพิร ผวิเหลอืง )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.วาสนา ทรพัยป์ระเสรฐิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

604N46106

นางสาวชตุพิร ผิวเหลอืง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

604N46107

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณฤดี แจม่แจง้

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

604N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) SU-402ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 M 3(3-0-6) Mr.Patrick Andrew

จ. (12.30-15.30) 1421วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 H 3(3-0-6) อ. ดร.กติตนินัท์

พฤ. (15.30-17.30) 524ชวีเคมี8011004 C 2(2-0-4) ผศ. ดร.บษุกร

พ. (08.30-10.30) SU-402การสรา้งเสรมิสุขภาพ8011013 A 2(2-0-4) อ. ดร.ภทัรา,

พ. (08.30-10.30) SU-402อ.มนชยา, อ.รวนินัท์

พฤ. (08.30-11.30) SU-402มโนมตแิละทฤษฎทีางการพยาบาล8011101 A 3(3-0-6) อ. ดร.นิภาวรรณ,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.สายหยุด

จ. (08.30-10.30) SU-402การพยาบาลดว้ยจติใจของความเป็นมนุษ8011102 A 2(2-0-4) อ.ลออ, อ. ดร.มกุขด์า

จ. (08.30-10.30) SU-402อ.กลัยา

อ. (10.30-12.30) SU-406, อ. (13.30-15.30) Labกายวภิาคศาสตรข์องมนุษย์8012006 A 3(2-2-5) อ.วรียุทธ

ศ. (08.30-10.30) SU-402, ศ. (10.30-12.30) Labสรรีวทิยาของมนุษย์8012007 C 3(2-2-5) อ.กรรณิการ์

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวณฤด ีแจ่มแจง้ )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.วาสนา ทรพัยป์ระเสรฐิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

604N46107

นางสาวณฤดี แจม่แจง้

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

604N46108

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวดวงฤดี น่วมออ่น

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

604N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) SU-402ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 M 3(3-0-6) Mr.Patrick Andrew

จ. (12.30-15.30) 1421วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 H 3(3-0-6) อ. ดร.กติตนินัท์

พฤ. (15.30-17.30) 524ชวีเคมี8011004 C 2(2-0-4) ผศ. ดร.บษุกร

พ. (08.30-10.30) SU-402การสรา้งเสรมิสุขภาพ8011013 A 2(2-0-4) อ. ดร.ภทัรา,

พ. (08.30-10.30) SU-402อ.มนชยา, อ.รวนินัท์

พฤ. (08.30-11.30) SU-402มโนมตแิละทฤษฎทีางการพยาบาล8011101 A 3(3-0-6) อ. ดร.นิภาวรรณ,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.สายหยุด

จ. (08.30-10.30) SU-402การพยาบาลดว้ยจติใจของความเป็นมนุษ8011102 A 2(2-0-4) อ.ลออ, อ. ดร.มกุขด์า

จ. (08.30-10.30) SU-402อ.กลัยา

อ. (10.30-12.30) SU-406, อ. (13.30-15.30) Labกายวภิาคศาสตรข์องมนุษย์8012006 A 3(2-2-5) อ.วรียุทธ

ศ. (08.30-10.30) SU-402, ศ. (10.30-12.30) Labสรรีวทิยาของมนุษย์8012007 C 3(2-2-5) อ.กรรณิการ์

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวดวงฤด ีน่วมอ่อน )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.วาสนา ทรพัยป์ระเสรฐิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

604N46108

นางสาวดวงฤดี น่วมออ่น

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

604N46110

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนลนีิ ปรากฏช่ือ

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

604N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) SU-402ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 M 3(3-0-6) Mr.Patrick Andrew

จ. (12.30-15.30) 1421วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 H 3(3-0-6) อ. ดร.กติตนินัท์

พฤ. (15.30-17.30) 524ชวีเคมี8011004 C 2(2-0-4) ผศ. ดร.บษุกร

พ. (08.30-10.30) SU-402การสรา้งเสรมิสุขภาพ8011013 A 2(2-0-4) อ. ดร.ภทัรา,

พ. (08.30-10.30) SU-402อ.มนชยา, อ.รวนินัท์

พฤ. (08.30-11.30) SU-402มโนมตแิละทฤษฎทีางการพยาบาล8011101 A 3(3-0-6) อ. ดร.นิภาวรรณ,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.สายหยุด

จ. (08.30-10.30) SU-402การพยาบาลดว้ยจติใจของความเป็นมนุษ8011102 A 2(2-0-4) อ.ลออ, อ. ดร.มกุขด์า

จ. (08.30-10.30) SU-402อ.กลัยา

อ. (10.30-12.30) SU-406, อ. (13.30-15.30) Labกายวภิาคศาสตรข์องมนุษย์8012006 A 3(2-2-5) อ.วรียุทธ

ศ. (08.30-10.30) SU-402, ศ. (10.30-12.30) Labสรรีวทิยาของมนุษย์8012007 C 3(2-2-5) อ.กรรณิการ์

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวนลนีิ ปรากฏชื่อ )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.วาสนา ทรพัยป์ระเสรฐิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

604N46110

นางสาวนลนีิ ปรากฏช่ือ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

604N46112

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนนัทน์ภสั สวุรรณะ

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

604N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) SU-402ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 M 3(3-0-6) Mr.Patrick Andrew

จ. (12.30-15.30) 1421วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 H 3(3-0-6) อ. ดร.กติตนินัท์

พฤ. (15.30-17.30) 524ชวีเคมี8011004 C 2(2-0-4) ผศ. ดร.บษุกร

พ. (08.30-10.30) SU-402การสรา้งเสรมิสุขภาพ8011013 A 2(2-0-4) อ. ดร.ภทัรา,

พ. (08.30-10.30) SU-402อ.มนชยา, อ.รวนินัท์

พฤ. (08.30-11.30) SU-402มโนมตแิละทฤษฎทีางการพยาบาล8011101 A 3(3-0-6) อ. ดร.นิภาวรรณ,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.สายหยุด

จ. (08.30-10.30) SU-402การพยาบาลดว้ยจติใจของความเป็นมนุษ8011102 A 2(2-0-4) อ.ลออ, อ. ดร.มกุขด์า

จ. (08.30-10.30) SU-402อ.กลัยา

อ. (10.30-12.30) SU-406, อ. (13.30-15.30) Labกายวภิาคศาสตรข์องมนุษย์8012006 A 3(2-2-5) อ.วรียุทธ

ศ. (08.30-10.30) SU-402, ศ. (10.30-12.30) Labสรรีวทิยาของมนุษย์8012007 C 3(2-2-5) อ.กรรณิการ์

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวนนัทน์ภสั สุวรรณะ )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.วาสนา ทรพัยป์ระเสรฐิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

604N46112

นางสาวนนัทน์ภสั สวุรรณะ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

604N46113

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนิตยา โอวาระโก

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

604N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) SU-402ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 M 3(3-0-6) Mr.Patrick Andrew

จ. (12.30-15.30) 1421วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 H 3(3-0-6) อ. ดร.กติตนินัท์

พฤ. (15.30-17.30) 524ชวีเคมี8011004 C 2(2-0-4) ผศ. ดร.บษุกร

พ. (08.30-10.30) SU-402การสรา้งเสรมิสุขภาพ8011013 A 2(2-0-4) อ. ดร.ภทัรา,

พ. (08.30-10.30) SU-402อ.มนชยา, อ.รวนินัท์

พฤ. (08.30-11.30) SU-402มโนมตแิละทฤษฎทีางการพยาบาล8011101 A 3(3-0-6) อ. ดร.นิภาวรรณ,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.สายหยุด

จ. (08.30-10.30) SU-402การพยาบาลดว้ยจติใจของความเป็นมนุษ8011102 A 2(2-0-4) อ.ลออ, อ. ดร.มกุขด์า

จ. (08.30-10.30) SU-402อ.กลัยา

อ. (10.30-12.30) SU-406, อ. (13.30-15.30) Labกายวภิาคศาสตรข์องมนุษย์8012006 A 3(2-2-5) อ.วรียุทธ

ศ. (08.30-10.30) SU-402, ศ. (10.30-12.30) Labสรรีวทิยาของมนุษย์8012007 C 3(2-2-5) อ.กรรณิการ์

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวนิตยา โอวาระโก )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.วาสนา ทรพัยป์ระเสรฐิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

604N46113

นางสาวนิตยา โอวาระโก

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

604N46114

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวบษุรารตัน ์ซอนภา

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

604N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) SU-402ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 M 3(3-0-6) Mr.Patrick Andrew

จ. (12.30-15.30) 1421วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 H 3(3-0-6) อ. ดร.กติตนินัท์

พฤ. (15.30-17.30) 524ชวีเคมี8011004 C 2(2-0-4) ผศ. ดร.บษุกร

พ. (08.30-10.30) SU-402การสรา้งเสรมิสุขภาพ8011013 A 2(2-0-4) อ. ดร.ภทัรา,

พ. (08.30-10.30) SU-402อ.มนชยา, อ.รวนินัท์

พฤ. (08.30-11.30) SU-402มโนมตแิละทฤษฎทีางการพยาบาล8011101 A 3(3-0-6) อ. ดร.นิภาวรรณ,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.สายหยุด

จ. (08.30-10.30) SU-402การพยาบาลดว้ยจติใจของความเป็นมนุษ8011102 A 2(2-0-4) อ.ลออ, อ. ดร.มกุขด์า

จ. (08.30-10.30) SU-402อ.กลัยา

อ. (10.30-12.30) SU-406, อ. (13.30-15.30) Labกายวภิาคศาสตรข์องมนุษย์8012006 A 3(2-2-5) อ.วรียุทธ

ศ. (08.30-10.30) SU-402, ศ. (10.30-12.30) Labสรรีวทิยาของมนุษย์8012007 C 3(2-2-5) อ.กรรณิการ์

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวบษุรารตัน ์ซอนภา )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.วาสนา ทรพัยป์ระเสรฐิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

604N46114

นางสาวบษุรารตัน์ ซอนภา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

604N46116

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปาณิสา เสอืปรางค์

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

604N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) SU-402ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 M 3(3-0-6) Mr.Patrick Andrew

จ. (12.30-15.30) 1421วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 H 3(3-0-6) อ. ดร.กติตนินัท์

พฤ. (15.30-17.30) 524ชวีเคมี8011004 C 2(2-0-4) ผศ. ดร.บษุกร

พ. (08.30-10.30) SU-402การสรา้งเสรมิสุขภาพ8011013 A 2(2-0-4) อ. ดร.ภทัรา,

พ. (08.30-10.30) SU-402อ.มนชยา, อ.รวนินัท์

พฤ. (08.30-11.30) SU-402มโนมตแิละทฤษฎทีางการพยาบาล8011101 A 3(3-0-6) อ. ดร.นิภาวรรณ,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.สายหยุด

จ. (08.30-10.30) SU-402การพยาบาลดว้ยจติใจของความเป็นมนุษ8011102 A 2(2-0-4) อ.ลออ, อ. ดร.มกุขด์า

จ. (08.30-10.30) SU-402อ.กลัยา

อ. (10.30-12.30) SU-406, อ. (13.30-15.30) Labกายวภิาคศาสตรข์องมนุษย์8012006 A 3(2-2-5) อ.วรียุทธ

ศ. (08.30-10.30) SU-402, ศ. (10.30-12.30) Labสรรีวทิยาของมนุษย์8012007 C 3(2-2-5) อ.กรรณิการ์

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวปาณิสา เสอืปรางค ์)

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.วาสนา ทรพัยป์ระเสรฐิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

604N46116

นางสาวปาณิสา เสอืปรางค์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

604N46117

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพรทพิา ย่างแกว้สกลุ

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

604N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) SU-402ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 M 3(3-0-6) Mr.Patrick Andrew

จ. (12.30-15.30) 1421วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 H 3(3-0-6) อ. ดร.กติตนินัท์

พฤ. (15.30-17.30) 524ชวีเคมี8011004 C 2(2-0-4) ผศ. ดร.บษุกร

พ. (08.30-10.30) SU-402การสรา้งเสรมิสุขภาพ8011013 A 2(2-0-4) อ. ดร.ภทัรา,

พ. (08.30-10.30) SU-402อ.มนชยา, อ.รวนินัท์

พฤ. (08.30-11.30) SU-402มโนมตแิละทฤษฎทีางการพยาบาล8011101 A 3(3-0-6) อ. ดร.นิภาวรรณ,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.สายหยุด

จ. (08.30-10.30) SU-402การพยาบาลดว้ยจติใจของความเป็นมนุษ8011102 A 2(2-0-4) อ.ลออ, อ. ดร.มกุขด์า

จ. (08.30-10.30) SU-402อ.กลัยา

อ. (10.30-12.30) SU-406, อ. (13.30-15.30) Labกายวภิาคศาสตรข์องมนุษย์8012006 A 3(2-2-5) อ.วรียุทธ

ศ. (08.30-10.30) SU-402, ศ. (10.30-12.30) Labสรรีวทิยาของมนุษย์8012007 C 3(2-2-5) อ.กรรณิการ์

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวพรทพิา ย่างแกว้สกลุ )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.วาสนา ทรพัยป์ระเสรฐิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

604N46117

นางสาวพรทพิา ย่างแกว้สกลุ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

604N46118

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวภาวกิา แกว้ลํ้า

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

604N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) SU-402ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 M 3(3-0-6) Mr.Patrick Andrew

จ. (12.30-15.30) 1421วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 H 3(3-0-6) อ. ดร.กติตนินัท์

พฤ. (15.30-17.30) 524ชวีเคมี8011004 C 2(2-0-4) ผศ. ดร.บษุกร

พ. (08.30-10.30) SU-402การสรา้งเสรมิสุขภาพ8011013 A 2(2-0-4) อ. ดร.ภทัรา,

พ. (08.30-10.30) SU-402อ.มนชยา, อ.รวนินัท์

พฤ. (08.30-11.30) SU-402มโนมตแิละทฤษฎทีางการพยาบาล8011101 A 3(3-0-6) อ. ดร.นิภาวรรณ,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.สายหยุด

จ. (08.30-10.30) SU-402การพยาบาลดว้ยจติใจของความเป็นมนุษ8011102 A 2(2-0-4) อ.ลออ, อ. ดร.มกุขด์า

จ. (08.30-10.30) SU-402อ.กลัยา

อ. (10.30-12.30) SU-406, อ. (13.30-15.30) Labกายวภิาคศาสตรข์องมนุษย์8012006 A 3(2-2-5) อ.วรียุทธ

ศ. (08.30-10.30) SU-402, ศ. (10.30-12.30) Labสรรีวทิยาของมนุษย์8012007 C 3(2-2-5) อ.กรรณิการ์

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวภาวกิา แกว้ล ํา้ )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.วาสนา ทรพัยป์ระเสรฐิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

604N46118

นางสาวภาวิกา แกว้ลํ้า

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

604N46119

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวมณีรตัน ์บญุมาวงษ์

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

604N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) SU-402ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 M 3(3-0-6) Mr.Patrick Andrew

จ. (12.30-15.30) 1421วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 H 3(3-0-6) อ. ดร.กติตนินัท์

พฤ. (15.30-17.30) 524ชวีเคมี8011004 C 2(2-0-4) ผศ. ดร.บษุกร

พ. (08.30-10.30) SU-402การสรา้งเสรมิสุขภาพ8011013 A 2(2-0-4) อ. ดร.ภทัรา,

พ. (08.30-10.30) SU-402อ.มนชยา, อ.รวนินัท์

พฤ. (08.30-11.30) SU-402มโนมตแิละทฤษฎทีางการพยาบาล8011101 A 3(3-0-6) อ. ดร.นิภาวรรณ,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.สายหยุด

จ. (08.30-10.30) SU-402การพยาบาลดว้ยจติใจของความเป็นมนุษ8011102 A 2(2-0-4) อ.ลออ, อ. ดร.มกุขด์า

จ. (08.30-10.30) SU-402อ.กลัยา

อ. (10.30-12.30) SU-406, อ. (13.30-15.30) Labกายวภิาคศาสตรข์องมนุษย์8012006 A 3(2-2-5) อ.วรียุทธ

ศ. (08.30-10.30) SU-402, ศ. (10.30-12.30) Labสรรีวทิยาของมนุษย์8012007 C 3(2-2-5) อ.กรรณิการ์

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวมณีรตัน ์บญุมาวงษ ์)

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.วาสนา ทรพัยป์ระเสรฐิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

604N46119

นางสาวมณีรตัน์ บญุมาวงษ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

604N46120

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรซูีวานีย ์สะอะ

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

604N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) SU-402ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 M 3(3-0-6) Mr.Patrick Andrew

จ. (12.30-15.30) 1421วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 H 3(3-0-6) อ. ดร.กติตนินัท์

พฤ. (15.30-17.30) 524ชวีเคมี8011004 C 2(2-0-4) ผศ. ดร.บษุกร

พ. (08.30-10.30) SU-402การสรา้งเสรมิสุขภาพ8011013 A 2(2-0-4) อ. ดร.ภทัรา,

พ. (08.30-10.30) SU-402อ.มนชยา, อ.รวนินัท์

พฤ. (08.30-11.30) SU-402มโนมตแิละทฤษฎทีางการพยาบาล8011101 A 3(3-0-6) อ. ดร.นิภาวรรณ,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.สายหยุด

จ. (08.30-10.30) SU-402การพยาบาลดว้ยจติใจของความเป็นมนุษ8011102 A 2(2-0-4) อ.ลออ, อ. ดร.มกุขด์า

จ. (08.30-10.30) SU-402อ.กลัยา

อ. (10.30-12.30) SU-406, อ. (13.30-15.30) Labกายวภิาคศาสตรข์องมนุษย์8012006 A 3(2-2-5) อ.วรียุทธ

ศ. (08.30-10.30) SU-402, ศ. (10.30-12.30) Labสรรีวทิยาของมนุษย์8012007 C 3(2-2-5) อ.กรรณิการ์

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวรซูีวานีย ์สะอะ )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.วาสนา ทรพัยป์ระเสรฐิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

604N46120

นางสาวรซูีวานีย ์สะอะ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

604N46121

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววงศต์ะวนั กยุทวจีร

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

604N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) SU-402ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 M 3(3-0-6) Mr.Patrick Andrew

จ. (12.30-15.30) 1421วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 H 3(3-0-6) อ. ดร.กติตนินัท์

พฤ. (15.30-17.30) 524ชวีเคมี8011004 C 2(2-0-4) ผศ. ดร.บษุกร

พ. (08.30-10.30) SU-402การสรา้งเสรมิสุขภาพ8011013 A 2(2-0-4) อ. ดร.ภทัรา,

พ. (08.30-10.30) SU-402อ.มนชยา, อ.รวนินัท์

พฤ. (08.30-11.30) SU-402มโนมตแิละทฤษฎทีางการพยาบาล8011101 A 3(3-0-6) อ. ดร.นิภาวรรณ,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.สายหยุด

จ. (08.30-10.30) SU-402การพยาบาลดว้ยจติใจของความเป็นมนุษ8011102 A 2(2-0-4) อ.ลออ, อ. ดร.มกุขด์า

จ. (08.30-10.30) SU-402อ.กลัยา

อ. (10.30-12.30) SU-406, อ. (13.30-15.30) Labกายวภิาคศาสตรข์องมนุษย์8012006 A 3(2-2-5) อ.วรียุทธ

ศ. (08.30-10.30) SU-402, ศ. (10.30-12.30) Labสรรีวทิยาของมนุษย์8012007 C 3(2-2-5) อ.กรรณิการ์

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาววงศต์ะวนั กยุทวจีร )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.วาสนา ทรพัยป์ระเสรฐิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

604N46121

นางสาววงศต์ะวนั กยุทวีจร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

604N46122

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววรชา แกว้ดาํ

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

604N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) SU-402ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 M 3(3-0-6) Mr.Patrick Andrew

จ. (12.30-15.30) 1421วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 H 3(3-0-6) อ. ดร.กติตนินัท์

พฤ. (15.30-17.30) 524ชวีเคมี8011004 C 2(2-0-4) ผศ. ดร.บษุกร

พ. (08.30-10.30) SU-402การสรา้งเสรมิสุขภาพ8011013 A 2(2-0-4) อ. ดร.ภทัรา,

พ. (08.30-10.30) SU-402อ.มนชยา, อ.รวนินัท์

พฤ. (08.30-11.30) SU-402มโนมตแิละทฤษฎทีางการพยาบาล8011101 A 3(3-0-6) อ. ดร.นิภาวรรณ,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.สายหยุด

จ. (08.30-10.30) SU-402การพยาบาลดว้ยจติใจของความเป็นมนุษ8011102 A 2(2-0-4) อ.ลออ, อ. ดร.มกุขด์า

จ. (08.30-10.30) SU-402อ.กลัยา

อ. (10.30-12.30) SU-406, อ. (13.30-15.30) Labกายวภิาคศาสตรข์องมนุษย์8012006 A 3(2-2-5) อ.วรียุทธ

ศ. (08.30-10.30) SU-402, ศ. (10.30-12.30) Labสรรีวทิยาของมนุษย์8012007 C 3(2-2-5) อ.กรรณิการ์

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาววรชา แกว้ดาํ )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.วาสนา ทรพัยป์ระเสรฐิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

604N46122

นางสาววรชา แกว้ดาํ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

604N46123

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววนัวสิา ภูเ่กตุ

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

604N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) SU-402ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 M 3(3-0-6) Mr.Patrick Andrew

จ. (12.30-15.30) 1421วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 H 3(3-0-6) อ. ดร.กติตนินัท์

พฤ. (15.30-17.30) 524ชวีเคมี8011004 C 2(2-0-4) ผศ. ดร.บษุกร

พ. (08.30-10.30) SU-402การสรา้งเสรมิสุขภาพ8011013 A 2(2-0-4) อ. ดร.ภทัรา,

พ. (08.30-10.30) SU-402อ.มนชยา, อ.รวนินัท์

พฤ. (08.30-11.30) SU-402มโนมตแิละทฤษฎทีางการพยาบาล8011101 A 3(3-0-6) อ. ดร.นิภาวรรณ,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.สายหยุด

จ. (08.30-10.30) SU-402การพยาบาลดว้ยจติใจของความเป็นมนุษ8011102 A 2(2-0-4) อ.ลออ, อ. ดร.มกุขด์า

จ. (08.30-10.30) SU-402อ.กลัยา

อ. (10.30-12.30) SU-406, อ. (13.30-15.30) Labกายวภิาคศาสตรข์องมนุษย์8012006 A 3(2-2-5) อ.วรียุทธ

ศ. (08.30-10.30) SU-402, ศ. (10.30-12.30) Labสรรีวทิยาของมนุษย์8012007 C 3(2-2-5) อ.กรรณิการ์

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาววนัวสิา ภู่เกต ุ)

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.วาสนา ทรพัยป์ระเสรฐิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

604N46123

นางสาววนัวิสา ภูเ่กตุ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

604N46126

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเวนิกา ทองนาค

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

604N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) SU-402ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 M 3(3-0-6) Mr.Patrick Andrew

จ. (12.30-15.30) 1421วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 H 3(3-0-6) อ. ดร.กติตนินัท์

พฤ. (15.30-17.30) 524ชวีเคมี8011004 C 2(2-0-4) ผศ. ดร.บษุกร

พ. (08.30-10.30) SU-402การสรา้งเสรมิสุขภาพ8011013 A 2(2-0-4) อ. ดร.ภทัรา,

พ. (08.30-10.30) SU-402อ.มนชยา, อ.รวนินัท์

พฤ. (08.30-11.30) SU-402มโนมตแิละทฤษฎทีางการพยาบาล8011101 A 3(3-0-6) อ. ดร.นิภาวรรณ,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.สายหยุด

จ. (08.30-10.30) SU-402การพยาบาลดว้ยจติใจของความเป็นมนุษ8011102 A 2(2-0-4) อ.ลออ, อ. ดร.มกุขด์า

จ. (08.30-10.30) SU-402อ.กลัยา

อ. (10.30-12.30) SU-406, อ. (13.30-15.30) Labกายวภิาคศาสตรข์องมนุษย์8012006 A 3(2-2-5) อ.วรียุทธ

ศ. (08.30-10.30) SU-402, ศ. (10.30-12.30) Labสรรีวทิยาของมนุษย์8012007 C 3(2-2-5) อ.กรรณิการ์

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวเวนิกา ทองนาค )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.วาสนา ทรพัยป์ระเสรฐิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

604N46126

นางสาวเวนิกา ทองนาค

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

604N46128

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสภุาภรณ์ ผลบญุ

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

604N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) SU-402ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 M 3(3-0-6) Mr.Patrick Andrew

จ. (12.30-15.30) 1421วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 H 3(3-0-6) อ. ดร.กติตนินัท์

พฤ. (15.30-17.30) 524ชวีเคมี8011004 C 2(2-0-4) ผศ. ดร.บษุกร

พ. (08.30-10.30) SU-402การสรา้งเสรมิสุขภาพ8011013 A 2(2-0-4) อ. ดร.ภทัรา,

พ. (08.30-10.30) SU-402อ.มนชยา, อ.รวนินัท์

พฤ. (08.30-11.30) SU-402มโนมตแิละทฤษฎทีางการพยาบาล8011101 A 3(3-0-6) อ. ดร.นิภาวรรณ,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.สายหยุด

จ. (08.30-10.30) SU-402การพยาบาลดว้ยจติใจของความเป็นมนุษ8011102 A 2(2-0-4) อ.ลออ, อ. ดร.มกุขด์า

จ. (08.30-10.30) SU-402อ.กลัยา

อ. (10.30-12.30) SU-406, อ. (13.30-15.30) Labกายวภิาคศาสตรข์องมนุษย์8012006 A 3(2-2-5) อ.วรียุทธ

ศ. (08.30-10.30) SU-402, ศ. (10.30-12.30) Labสรรีวทิยาของมนุษย์8012007 C 3(2-2-5) อ.กรรณิการ์

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุภาภรณ ์ผลบญุ )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.วาสนา ทรพัยป์ระเสรฐิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

604N46128

นางสาวสภุาภรณ์ ผลบญุ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

604N46129

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอรจริา ปตัเมฆ

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

604N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) SU-402ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 M 3(3-0-6) Mr.Patrick Andrew

จ. (12.30-15.30) 1421วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 H 3(3-0-6) อ. ดร.กติตนินัท์

พฤ. (15.30-17.30) 524ชวีเคมี8011004 C 2(2-0-4) ผศ. ดร.บษุกร

พ. (08.30-10.30) SU-402การสรา้งเสรมิสุขภาพ8011013 A 2(2-0-4) อ. ดร.ภทัรา,

พ. (08.30-10.30) SU-402อ.มนชยา, อ.รวนินัท์

พฤ. (08.30-11.30) SU-402มโนมตแิละทฤษฎทีางการพยาบาล8011101 A 3(3-0-6) อ. ดร.นิภาวรรณ,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.สายหยุด

จ. (08.30-10.30) SU-402การพยาบาลดว้ยจติใจของความเป็นมนุษ8011102 A 2(2-0-4) อ.ลออ, อ. ดร.มกุขด์า

จ. (08.30-10.30) SU-402อ.กลัยา

อ. (10.30-12.30) SU-406, อ. (13.30-15.30) Labกายวภิาคศาสตรข์องมนุษย์8012006 A 3(2-2-5) อ.วรียุทธ

ศ. (08.30-10.30) SU-402, ศ. (10.30-12.30) Labสรรีวทิยาของมนุษย์8012007 C 3(2-2-5) อ.กรรณิการ์

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอรจริา ปตัเมฆ )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.วาสนา ทรพัยป์ระเสรฐิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

604N46129

นางสาวอรจริา ปตัเมฆ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

604N46130

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายไกรวชิญ ์หลา้คาํมี

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

604N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) SU-402ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 M 3(3-0-6) Mr.Patrick Andrew

จ. (12.30-15.30) 1421วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 H 3(3-0-6) อ. ดร.กติตนินัท์

พฤ. (15.30-17.30) 524ชวีเคมี8011004 C 2(2-0-4) ผศ. ดร.บษุกร

พ. (08.30-10.30) SU-402การสรา้งเสรมิสุขภาพ8011013 A 2(2-0-4) อ. ดร.ภทัรา,

พ. (08.30-10.30) SU-402อ.มนชยา, อ.รวนินัท์

พฤ. (08.30-11.30) SU-402มโนมตแิละทฤษฎทีางการพยาบาล8011101 A 3(3-0-6) อ. ดร.นิภาวรรณ,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.สายหยุด

จ. (08.30-10.30) SU-402การพยาบาลดว้ยจติใจของความเป็นมนุษ8011102 A 2(2-0-4) อ.ลออ, อ. ดร.มกุขด์า

จ. (08.30-10.30) SU-402อ.กลัยา

อ. (10.30-12.30) SU-406, อ. (13.30-15.30) Labกายวภิาคศาสตรข์องมนุษย์8012006 A 3(2-2-5) อ.วรียุทธ

ศ. (08.30-10.30) SU-402, ศ. (10.30-12.30) Labสรรีวทิยาของมนุษย์8012007 C 3(2-2-5) อ.กรรณิการ์

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายไกรวชิญ ์หลา้คาํม ี)

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.วาสนา ทรพัยป์ระเสรฐิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

604N46130

นายไกรวิชญ ์หลา้คาํมี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

604N46131

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายจรินัตน ์ฐติไิพศาลธนวงศ์

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

604N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) SU-402ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 M 3(3-0-6) Mr.Patrick Andrew

จ. (12.30-15.30) 1421วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 H 3(3-0-6) อ. ดร.กติตนินัท์

พฤ. (15.30-17.30) 524ชวีเคมี8011004 C 2(2-0-4) ผศ. ดร.บษุกร

พ. (08.30-10.30) SU-402การสรา้งเสรมิสุขภาพ8011013 A 2(2-0-4) อ. ดร.ภทัรา,

พ. (08.30-10.30) SU-402อ.มนชยา, อ.รวนินัท์

พฤ. (08.30-11.30) SU-402มโนมตแิละทฤษฎทีางการพยาบาล8011101 A 3(3-0-6) อ. ดร.นิภาวรรณ,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.สายหยุด

จ. (08.30-10.30) SU-402การพยาบาลดว้ยจติใจของความเป็นมนุษ8011102 A 2(2-0-4) อ.ลออ, อ. ดร.มกุขด์า

จ. (08.30-10.30) SU-402อ.กลัยา

อ. (10.30-12.30) SU-406, อ. (13.30-15.30) Labกายวภิาคศาสตรข์องมนุษย์8012006 A 3(2-2-5) อ.วรียุทธ

ศ. (08.30-10.30) SU-402, ศ. (10.30-12.30) Labสรรีวทิยาของมนุษย์8012007 C 3(2-2-5) อ.กรรณิการ์

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายจรินัตน ์ฐติไิพศาลธนวงศ ์)

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.วาสนา ทรพัยป์ระเสรฐิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

604N46131

นายจรินัตน์ ฐติไิพศาลธนวงศ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

604N46132

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายธเนศ สวาสนา

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

604N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) SU-402ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 M 3(3-0-6) Mr.Patrick Andrew

จ. (12.30-15.30) 1421วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 H 3(3-0-6) อ. ดร.กติตนินัท์

พฤ. (15.30-17.30) 524ชวีเคมี8011004 C 2(2-0-4) ผศ. ดร.บษุกร

พ. (08.30-10.30) SU-402การสรา้งเสรมิสุขภาพ8011013 A 2(2-0-4) อ. ดร.ภทัรา,

พ. (08.30-10.30) SU-402อ.มนชยา, อ.รวนินัท์

พฤ. (08.30-11.30) SU-402มโนมตแิละทฤษฎทีางการพยาบาล8011101 A 3(3-0-6) อ. ดร.นิภาวรรณ,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.สายหยุด

จ. (08.30-10.30) SU-402การพยาบาลดว้ยจติใจของความเป็นมนุษ8011102 A 2(2-0-4) อ.ลออ, อ. ดร.มกุขด์า

จ. (08.30-10.30) SU-402อ.กลัยา

อ. (10.30-12.30) SU-406, อ. (13.30-15.30) Labกายวภิาคศาสตรข์องมนุษย์8012006 A 3(2-2-5) อ.วรียุทธ

ศ. (08.30-10.30) SU-402, ศ. (10.30-12.30) Labสรรีวทิยาของมนุษย์8012007 C 3(2-2-5) อ.กรรณิการ์

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายธเนศ สวาสนา )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.วาสนา ทรพัยป์ระเสรฐิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

604N46132

นายธเนศ สวาสนา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

604N46133

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายพชรพล ไกรเพชร

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

604N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) SU-402ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 M 3(3-0-6) Mr.Patrick Andrew

จ. (12.30-15.30) 1421วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 H 3(3-0-6) อ. ดร.กติตนินัท์

พฤ. (15.30-17.30) 524ชวีเคมี8011004 C 2(2-0-4) ผศ. ดร.บษุกร

พ. (08.30-10.30) SU-402การสรา้งเสรมิสุขภาพ8011013 A 2(2-0-4) อ. ดร.ภทัรา,

พ. (08.30-10.30) SU-402อ.มนชยา, อ.รวนินัท์

พฤ. (08.30-11.30) SU-402มโนมตแิละทฤษฎทีางการพยาบาล8011101 A 3(3-0-6) อ. ดร.นิภาวรรณ,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.สายหยุด

จ. (08.30-10.30) SU-402การพยาบาลดว้ยจติใจของความเป็นมนุษ8011102 A 2(2-0-4) อ.ลออ, อ. ดร.มกุขด์า

จ. (08.30-10.30) SU-402อ.กลัยา

อ. (10.30-12.30) SU-406, อ. (13.30-15.30) Labกายวภิาคศาสตรข์องมนุษย์8012006 A 3(2-2-5) อ.วรียุทธ

ศ. (08.30-10.30) SU-402, ศ. (10.30-12.30) Labสรรีวทิยาของมนุษย์8012007 C 3(2-2-5) อ.กรรณิการ์

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายพชรพล ไกรเพชร )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.วาสนา ทรพัยป์ระเสรฐิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

604N46133

นายพชรพล ไกรเพชร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

604N46135

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายมูฮาํหมดั ละแลแม

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

604N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) SU-402ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 M 3(3-0-6) Mr.Patrick Andrew

จ. (12.30-15.30) 1421วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 H 3(3-0-6) อ. ดร.กติตนินัท์

พฤ. (15.30-17.30) 524ชวีเคมี8011004 C 2(2-0-4) ผศ. ดร.บษุกร

พ. (08.30-10.30) SU-402การสรา้งเสรมิสุขภาพ8011013 A 2(2-0-4) อ. ดร.ภทัรา,

พ. (08.30-10.30) SU-402อ.มนชยา, อ.รวนินัท์

พฤ. (08.30-11.30) SU-402มโนมตแิละทฤษฎทีางการพยาบาล8011101 A 3(3-0-6) อ. ดร.นิภาวรรณ,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.สายหยุด

จ. (08.30-10.30) SU-402การพยาบาลดว้ยจติใจของความเป็นมนุษ8011102 A 2(2-0-4) อ.ลออ, อ. ดร.มกุขด์า

จ. (08.30-10.30) SU-402อ.กลัยา

อ. (10.30-12.30) SU-406, อ. (13.30-15.30) Labกายวภิาคศาสตรข์องมนุษย์8012006 A 3(2-2-5) อ.วรียุทธ

ศ. (08.30-10.30) SU-402, ศ. (10.30-12.30) Labสรรีวทิยาของมนุษย์8012007 C 3(2-2-5) อ.กรรณิการ์

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายมฮูาํหมดั ละแลแม )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.วาสนา ทรพัยป์ระเสรฐิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

604N46135

นายมูฮาํหมดั ละแลแม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

604N46136

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐนร ีจนิดาดวง

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

604N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) SU-402ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 M 3(3-0-6) Mr.Patrick Andrew

จ. (12.30-15.30) 1421วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 H 3(3-0-6) อ. ดร.กติตนินัท์

พฤ. (15.30-17.30) 524ชวีเคมี8011004 C 2(2-0-4) ผศ. ดร.บษุกร

พ. (08.30-10.30) SU-402การสรา้งเสรมิสุขภาพ8011013 A 2(2-0-4) อ. ดร.ภทัรา,

พ. (08.30-10.30) SU-402อ.มนชยา, อ.รวนินัท์

พฤ. (08.30-11.30) SU-402มโนมตแิละทฤษฎทีางการพยาบาล8011101 A 3(3-0-6) อ. ดร.นิภาวรรณ,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.สายหยุด

จ. (08.30-10.30) SU-402การพยาบาลดว้ยจติใจของความเป็นมนุษ8011102 A 2(2-0-4) อ.ลออ, อ. ดร.มกุขด์า

จ. (08.30-10.30) SU-402อ.กลัยา

อ. (10.30-12.30) SU-406, อ. (13.30-15.30) Labกายวภิาคศาสตรข์องมนุษย์8012006 A 3(2-2-5) อ.วรียุทธ

ศ. (08.30-10.30) SU-402, ศ. (10.30-12.30) Labสรรีวทิยาของมนุษย์8012007 C 3(2-2-5) อ.กรรณิการ์

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวณฐันร ีจนิดาดวง )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.วาสนา ทรพัยป์ระเสรฐิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

604N46136

นางสาวณัฐนร ีจนิดาดวง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

604N46137

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนิภาพร แกว้อาํไพ

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

604N-46/1

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) SU-402ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 M 3(3-0-6) Mr.Patrick Andrew

จ. (12.30-15.30) 1421วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 H 3(3-0-6) อ. ดร.กติตนินัท์

พฤ. (15.30-17.30) 524ชวีเคมี8011004 C 2(2-0-4) ผศ. ดร.บษุกร

พ. (08.30-10.30) SU-402การสรา้งเสรมิสุขภาพ8011013 A 2(2-0-4) อ. ดร.ภทัรา,

พ. (08.30-10.30) SU-402อ.มนชยา, อ.รวนินัท์

พฤ. (08.30-11.30) SU-402มโนมตแิละทฤษฎทีางการพยาบาล8011101 A 3(3-0-6) อ. ดร.นิภาวรรณ,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.สายหยุด

จ. (08.30-10.30) SU-402การพยาบาลดว้ยจติใจของความเป็นมนุษ8011102 A 2(2-0-4) อ.ลออ, อ. ดร.มกุขด์า

จ. (08.30-10.30) SU-402อ.กลัยา

อ. (10.30-12.30) SU-406, อ. (13.30-15.30) Labกายวภิาคศาสตรข์องมนุษย์8012006 A 3(2-2-5) อ.วรียุทธ

ศ. (08.30-10.30) SU-402, ศ. (10.30-12.30) Labสรรีวทิยาของมนุษย์8012007 C 3(2-2-5) อ.กรรณิการ์

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวนิภาพร แกว้อาํไพ )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.วาสนา ทรพัยป์ระเสรฐิ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

604N46137

นางสาวนิภาพร แกว้อาํไพ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

604N46201

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกรรณิกา ช่วงโชค

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

604N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) SU-402ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 N 3(3-0-6) Mr.Patrick Andrew

จ. (12.30-15.30) 1423วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 I 3(3-0-6) อ. ดร.อภริตัน์

พฤ. (15.30-17.30) 524ชวีเคมี8011004 D 2(2-0-4) ผศ. ดร.บษุกร

พ. (08.30-10.30) SU-402การสรา้งเสรมิสุขภาพ8011013 B 2(2-0-4) อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

พ. (08.30-10.30) SU-402อ.เพญ็พโยม, อ.มนชยา

พฤ. (08.30-11.30) SU-402มโนมตแิละทฤษฎทีางการพยาบาล8011101 B 3(3-0-6) อ. ดร.นิภาวรรณ,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.จติรรดา

จ. (08.30-10.30) SU-402การพยาบาลดว้ยจติใจของความเป็นมนุษ8011102 B 2(2-0-4) อ.ลออ, อ. ดร.มกุขด์า

จ. (08.30-10.30) SU-402อ.กลัยา

อ. (10.30-12.30) SU-406, อ. (15.30-17.30) Labกายวภิาคศาสตรข์องมนุษย์8012006 B 3(2-2-5) อ.วรียุทธ

ศ. (08.30-10.30) SU-402, ศ. (13.30-15.30)สรรีวทิยาของมนุษย์8012007 D 3(2-2-5) อ.กรรณิการ์

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกรรณิกา ช่วงโชค )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เผ่า อนนัจิว๋ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

604N46201

นางสาวกรรณิกา ช่วงโชค

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

604N46202

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวกานดา ช่างเกวยีนดี

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

604N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) SU-402ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 N 3(3-0-6) Mr.Patrick Andrew

จ. (12.30-15.30) 1423วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 I 3(3-0-6) อ. ดร.อภริตัน์

พฤ. (15.30-17.30) 524ชวีเคมี8011004 D 2(2-0-4) ผศ. ดร.บษุกร

พ. (08.30-10.30) SU-402การสรา้งเสรมิสุขภาพ8011013 B 2(2-0-4) อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

พ. (08.30-10.30) SU-402อ.เพญ็พโยม, อ.มนชยา

พฤ. (08.30-11.30) SU-402มโนมตแิละทฤษฎทีางการพยาบาล8011101 B 3(3-0-6) อ. ดร.นิภาวรรณ,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.จติรรดา

จ. (08.30-10.30) SU-402การพยาบาลดว้ยจติใจของความเป็นมนุษ8011102 B 2(2-0-4) อ.ลออ, อ. ดร.มกุขด์า

จ. (08.30-10.30) SU-402อ.กลัยา

อ. (10.30-12.30) SU-406, อ. (15.30-17.30) Labกายวภิาคศาสตรข์องมนุษย์8012006 B 3(2-2-5) อ.วรียุทธ

ศ. (08.30-10.30) SU-402, ศ. (13.30-15.30)สรรีวทิยาของมนุษย์8012007 D 3(2-2-5) อ.กรรณิการ์

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวกานดา ช่างเกวยีนด ี)

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เผ่า อนนัจิว๋ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

604N46202

นางสาวกานดา ช่างเกวียนดี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

604N46203

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเกจ็มณี บาลจบ

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

604N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) SU-402ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 N 3(3-0-6) Mr.Patrick Andrew

จ. (12.30-15.30) 1423วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 I 3(3-0-6) อ. ดร.อภริตัน์

พฤ. (15.30-17.30) 524ชวีเคมี8011004 D 2(2-0-4) ผศ. ดร.บษุกร

พ. (08.30-10.30) SU-402การสรา้งเสรมิสุขภาพ8011013 B 2(2-0-4) อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

พ. (08.30-10.30) SU-402อ.เพญ็พโยม, อ.มนชยา

พฤ. (08.30-11.30) SU-402มโนมตแิละทฤษฎทีางการพยาบาล8011101 B 3(3-0-6) อ. ดร.นิภาวรรณ,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.จติรรดา

จ. (08.30-10.30) SU-402การพยาบาลดว้ยจติใจของความเป็นมนุษ8011102 B 2(2-0-4) อ.ลออ, อ. ดร.มกุขด์า

จ. (08.30-10.30) SU-402อ.กลัยา

อ. (10.30-12.30) SU-406, อ. (15.30-17.30) Labกายวภิาคศาสตรข์องมนุษย์8012006 B 3(2-2-5) อ.วรียุทธ

ศ. (08.30-10.30) SU-402, ศ. (13.30-15.30)สรรีวทิยาของมนุษย์8012007 D 3(2-2-5) อ.กรรณิการ์

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวเก็จมณี บาลจบ )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เผ่า อนนัจิว๋ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

604N46203

นางสาวเกจ็มณี บาลจบ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

604N46204

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวจารุวรรณ ไรน่าดี

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

604N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) SU-402ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 N 3(3-0-6) Mr.Patrick Andrew

จ. (12.30-15.30) 1423วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 I 3(3-0-6) อ. ดร.อภริตัน์

พฤ. (15.30-17.30) 524ชวีเคมี8011004 D 2(2-0-4) ผศ. ดร.บษุกร

พ. (08.30-10.30) SU-402การสรา้งเสรมิสุขภาพ8011013 B 2(2-0-4) อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

พ. (08.30-10.30) SU-402อ.เพญ็พโยม, อ.มนชยา

พฤ. (08.30-11.30) SU-402มโนมตแิละทฤษฎทีางการพยาบาล8011101 B 3(3-0-6) อ. ดร.นิภาวรรณ,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.จติรรดา

จ. (08.30-10.30) SU-402การพยาบาลดว้ยจติใจของความเป็นมนุษ8011102 B 2(2-0-4) อ.ลออ, อ. ดร.มกุขด์า

จ. (08.30-10.30) SU-402อ.กลัยา

อ. (10.30-12.30) SU-406, อ. (15.30-17.30) Labกายวภิาคศาสตรข์องมนุษย์8012006 B 3(2-2-5) อ.วรียุทธ

ศ. (08.30-10.30) SU-402, ศ. (13.30-15.30)สรรีวทิยาของมนุษย์8012007 D 3(2-2-5) อ.กรรณิการ์

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวจารุวรรณ ไร่นาด ี)

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เผ่า อนนัจิว๋ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

604N46204

นางสาวจารุวรรณ ไร่นาดี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

604N46206

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวฐนิฌา สมบตัดีิ

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

604N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) SU-402ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 N 3(3-0-6) Mr.Patrick Andrew

จ. (12.30-15.30) 1423วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 I 3(3-0-6) อ. ดร.อภริตัน์

พฤ. (15.30-17.30) 524ชวีเคมี8011004 D 2(2-0-4) ผศ. ดร.บษุกร

พ. (08.30-10.30) SU-402การสรา้งเสรมิสุขภาพ8011013 B 2(2-0-4) อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

พ. (08.30-10.30) SU-402อ.เพญ็พโยม, อ.มนชยา

พฤ. (08.30-11.30) SU-402มโนมตแิละทฤษฎทีางการพยาบาล8011101 B 3(3-0-6) อ. ดร.นิภาวรรณ,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.จติรรดา

จ. (08.30-10.30) SU-402การพยาบาลดว้ยจติใจของความเป็นมนุษ8011102 B 2(2-0-4) อ.ลออ, อ. ดร.มกุขด์า

จ. (08.30-10.30) SU-402อ.กลัยา

อ. (10.30-12.30) SU-406, อ. (15.30-17.30) Labกายวภิาคศาสตรข์องมนุษย์8012006 B 3(2-2-5) อ.วรียุทธ

ศ. (08.30-10.30) SU-402, ศ. (13.30-15.30)สรรีวทิยาของมนุษย์8012007 D 3(2-2-5) อ.กรรณิการ์

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวฐนิฌา สมบตัดิ ี)

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เผ่า อนนัจิว๋ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

604N46206

นางสาวฐนิฌา สมบตัดีิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

604N46207

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวณัฐลกิา ศรคีาํ

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

604N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) SU-402ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 N 3(3-0-6) Mr.Patrick Andrew

จ. (12.30-15.30) 1423วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 I 3(3-0-6) อ. ดร.อภริตัน์

พฤ. (15.30-17.30) 524ชวีเคมี8011004 D 2(2-0-4) ผศ. ดร.บษุกร

พ. (08.30-10.30) SU-402การสรา้งเสรมิสุขภาพ8011013 B 2(2-0-4) อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

พ. (08.30-10.30) SU-402อ.เพญ็พโยม, อ.มนชยา

พฤ. (08.30-11.30) SU-402มโนมตแิละทฤษฎทีางการพยาบาล8011101 B 3(3-0-6) อ. ดร.นิภาวรรณ,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.จติรรดา

จ. (08.30-10.30) SU-402การพยาบาลดว้ยจติใจของความเป็นมนุษ8011102 B 2(2-0-4) อ.ลออ, อ. ดร.มกุขด์า

จ. (08.30-10.30) SU-402อ.กลัยา

อ. (10.30-12.30) SU-406, อ. (15.30-17.30) Labกายวภิาคศาสตรข์องมนุษย์8012006 B 3(2-2-5) อ.วรียุทธ

ศ. (08.30-10.30) SU-402, ศ. (13.30-15.30)สรรีวทิยาของมนุษย์8012007 D 3(2-2-5) อ.กรรณิการ์

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวณฐัลกิา ศรคีาํ )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เผ่า อนนัจิว๋ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

604N46207

นางสาวณัฐลกิา ศรคีาํ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

604N46208

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวตรรีตัน ์เจมิจนัทร ์

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

604N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) SU-402ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 N 3(3-0-6) Mr.Patrick Andrew

จ. (12.30-15.30) 1423วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 I 3(3-0-6) อ. ดร.อภริตัน์

พฤ. (15.30-17.30) 524ชวีเคมี8011004 D 2(2-0-4) ผศ. ดร.บษุกร

พ. (08.30-10.30) SU-402การสรา้งเสรมิสุขภาพ8011013 B 2(2-0-4) อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

พ. (08.30-10.30) SU-402อ.เพญ็พโยม, อ.มนชยา

พฤ. (08.30-11.30) SU-402มโนมตแิละทฤษฎทีางการพยาบาล8011101 B 3(3-0-6) อ. ดร.นิภาวรรณ,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.จติรรดา

จ. (08.30-10.30) SU-402การพยาบาลดว้ยจติใจของความเป็นมนุษ8011102 B 2(2-0-4) อ.ลออ, อ. ดร.มกุขด์า

จ. (08.30-10.30) SU-402อ.กลัยา

อ. (10.30-12.30) SU-406, อ. (15.30-17.30) Labกายวภิาคศาสตรข์องมนุษย์8012006 B 3(2-2-5) อ.วรียุทธ

ศ. (08.30-10.30) SU-402, ศ. (13.30-15.30)สรรีวทิยาของมนุษย์8012007 D 3(2-2-5) อ.กรรณิการ์

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวตรรีตัน ์เจมิจนัทร ์)

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เผ่า อนนัจิว๋ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

604N46208

นางสาวตรรีตัน์ เจมิจนัทร ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

604N46209

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนรศิรา สนีา

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

604N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) SU-402ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 N 3(3-0-6) Mr.Patrick Andrew

จ. (12.30-15.30) 1423วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 I 3(3-0-6) อ. ดร.อภริตัน์

พฤ. (15.30-17.30) 524ชวีเคมี8011004 D 2(2-0-4) ผศ. ดร.บษุกร

พ. (08.30-10.30) SU-402การสรา้งเสรมิสุขภาพ8011013 B 2(2-0-4) อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

พ. (08.30-10.30) SU-402อ.เพญ็พโยม, อ.มนชยา

พฤ. (08.30-11.30) SU-402มโนมตแิละทฤษฎทีางการพยาบาล8011101 B 3(3-0-6) อ. ดร.นิภาวรรณ,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.จติรรดา

จ. (08.30-10.30) SU-402การพยาบาลดว้ยจติใจของความเป็นมนุษ8011102 B 2(2-0-4) อ.ลออ, อ. ดร.มกุขด์า

จ. (08.30-10.30) SU-402อ.กลัยา

อ. (10.30-12.30) SU-406, อ. (15.30-17.30) Labกายวภิาคศาสตรข์องมนุษย์8012006 B 3(2-2-5) อ.วรียุทธ

ศ. (08.30-10.30) SU-402, ศ. (13.30-15.30)สรรีวทิยาของมนุษย์8012007 D 3(2-2-5) อ.กรรณิการ์

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวนรศิรา สนีา )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เผ่า อนนัจิว๋ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

604N46209

นางสาวนรศิรา สนีา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

604N46211

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนิรชา ซอนภา

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

604N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) SU-402ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 N 3(3-0-6) Mr.Patrick Andrew

จ. (12.30-15.30) 1423วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 I 3(3-0-6) อ. ดร.อภริตัน์

พฤ. (15.30-17.30) 524ชวีเคมี8011004 D 2(2-0-4) ผศ. ดร.บษุกร

พ. (08.30-10.30) SU-402การสรา้งเสรมิสุขภาพ8011013 B 2(2-0-4) อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

พ. (08.30-10.30) SU-402อ.เพญ็พโยม, อ.มนชยา

พฤ. (08.30-11.30) SU-402มโนมตแิละทฤษฎทีางการพยาบาล8011101 B 3(3-0-6) อ. ดร.นิภาวรรณ,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.จติรรดา

จ. (08.30-10.30) SU-402การพยาบาลดว้ยจติใจของความเป็นมนุษ8011102 B 2(2-0-4) อ.ลออ, อ. ดร.มกุขด์า

จ. (08.30-10.30) SU-402อ.กลัยา

อ. (10.30-12.30) SU-406, อ. (15.30-17.30) Labกายวภิาคศาสตรข์องมนุษย์8012006 B 3(2-2-5) อ.วรียุทธ

ศ. (08.30-10.30) SU-402, ศ. (13.30-15.30)สรรีวทิยาของมนุษย์8012007 D 3(2-2-5) อ.กรรณิการ์

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวนิรชา ซอนภา )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เผ่า อนนัจิว๋ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

604N46211

นางสาวนิรชา ซอนภา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

604N46214

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพรทพิย ์นอ้ยนาถ

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

604N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) SU-402ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 N 3(3-0-6) Mr.Patrick Andrew

จ. (12.30-15.30) 1423วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 I 3(3-0-6) อ. ดร.อภริตัน์

พฤ. (15.30-17.30) 524ชวีเคมี8011004 D 2(2-0-4) ผศ. ดร.บษุกร

พ. (08.30-10.30) SU-402การสรา้งเสรมิสุขภาพ8011013 B 2(2-0-4) อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

พ. (08.30-10.30) SU-402อ.เพญ็พโยม, อ.มนชยา

พฤ. (08.30-11.30) SU-402มโนมตแิละทฤษฎทีางการพยาบาล8011101 B 3(3-0-6) อ. ดร.นิภาวรรณ,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.จติรรดา

จ. (08.30-10.30) SU-402การพยาบาลดว้ยจติใจของความเป็นมนุษ8011102 B 2(2-0-4) อ.ลออ, อ. ดร.มกุขด์า

จ. (08.30-10.30) SU-402อ.กลัยา

อ. (10.30-12.30) SU-406, อ. (15.30-17.30) Labกายวภิาคศาสตรข์องมนุษย์8012006 B 3(2-2-5) อ.วรียุทธ

ศ. (08.30-10.30) SU-402, ศ. (13.30-15.30)สรรีวทิยาของมนุษย์8012007 D 3(2-2-5) อ.กรรณิการ์

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวพรทพิย ์นอ้ยนาถ )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เผ่า อนนัจิว๋ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

604N46214

นางสาวพรทพิย ์นอ้ยนาถ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

604N46215

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพมิสดุา วงเสนา

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

604N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) SU-402ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 N 3(3-0-6) Mr.Patrick Andrew

จ. (12.30-15.30) 1423วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 I 3(3-0-6) อ. ดร.อภริตัน์

พฤ. (15.30-17.30) 524ชวีเคมี8011004 D 2(2-0-4) ผศ. ดร.บษุกร

พ. (08.30-10.30) SU-402การสรา้งเสรมิสุขภาพ8011013 B 2(2-0-4) อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

พ. (08.30-10.30) SU-402อ.เพญ็พโยม, อ.มนชยา

พฤ. (08.30-11.30) SU-402มโนมตแิละทฤษฎทีางการพยาบาล8011101 B 3(3-0-6) อ. ดร.นิภาวรรณ,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.จติรรดา

จ. (08.30-10.30) SU-402การพยาบาลดว้ยจติใจของความเป็นมนุษ8011102 B 2(2-0-4) อ.ลออ, อ. ดร.มกุขด์า

จ. (08.30-10.30) SU-402อ.กลัยา

อ. (10.30-12.30) SU-406, อ. (15.30-17.30) Labกายวภิาคศาสตรข์องมนุษย์8012006 B 3(2-2-5) อ.วรียุทธ

ศ. (08.30-10.30) SU-402, ศ. (13.30-15.30)สรรีวทิยาของมนุษย์8012007 D 3(2-2-5) อ.กรรณิการ์

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวพมิสุดา วงเสนา )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เผ่า อนนัจิว๋ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

604N46215

นางสาวพมิสดุา วงเสนา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

604N46216

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวภาสณีิ กนัหา

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

604N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) SU-402ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 N 3(3-0-6) Mr.Patrick Andrew

จ. (12.30-15.30) 1423วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 I 3(3-0-6) อ. ดร.อภริตัน์

พฤ. (15.30-17.30) 524ชวีเคมี8011004 D 2(2-0-4) ผศ. ดร.บษุกร

พ. (08.30-10.30) SU-402การสรา้งเสรมิสุขภาพ8011013 B 2(2-0-4) อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

พ. (08.30-10.30) SU-402อ.เพญ็พโยม, อ.มนชยา

พฤ. (08.30-11.30) SU-402มโนมตแิละทฤษฎทีางการพยาบาล8011101 B 3(3-0-6) อ. ดร.นิภาวรรณ,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.จติรรดา

จ. (08.30-10.30) SU-402การพยาบาลดว้ยจติใจของความเป็นมนุษ8011102 B 2(2-0-4) อ.ลออ, อ. ดร.มกุขด์า

จ. (08.30-10.30) SU-402อ.กลัยา

อ. (10.30-12.30) SU-406, อ. (15.30-17.30) Labกายวภิาคศาสตรข์องมนุษย์8012006 B 3(2-2-5) อ.วรียุทธ

ศ. (08.30-10.30) SU-402, ศ. (13.30-15.30)สรรีวทิยาของมนุษย์8012007 D 3(2-2-5) อ.กรรณิการ์

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวภาสณีิ กนัหา )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เผ่า อนนัจิว๋ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

604N46216

นางสาวภาสณีิ กนัหา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

604N46217

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรตันาภรณ์ พูลเพิ่ม

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

604N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) SU-402ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 N 3(3-0-6) Mr.Patrick Andrew

จ. (12.30-15.30) 1423วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 I 3(3-0-6) อ. ดร.อภริตัน์

พฤ. (15.30-17.30) 524ชวีเคมี8011004 D 2(2-0-4) ผศ. ดร.บษุกร

พ. (08.30-10.30) SU-402การสรา้งเสรมิสุขภาพ8011013 B 2(2-0-4) อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

พ. (08.30-10.30) SU-402อ.เพญ็พโยม, อ.มนชยา

พฤ. (08.30-11.30) SU-402มโนมตแิละทฤษฎทีางการพยาบาล8011101 B 3(3-0-6) อ. ดร.นิภาวรรณ,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.จติรรดา

จ. (08.30-10.30) SU-402การพยาบาลดว้ยจติใจของความเป็นมนุษ8011102 B 2(2-0-4) อ.ลออ, อ. ดร.มกุขด์า

จ. (08.30-10.30) SU-402อ.กลัยา

อ. (10.30-12.30) SU-406, อ. (15.30-17.30) Labกายวภิาคศาสตรข์องมนุษย์8012006 B 3(2-2-5) อ.วรียุทธ

ศ. (08.30-10.30) SU-402, ศ. (13.30-15.30)สรรีวทิยาของมนุษย์8012007 D 3(2-2-5) อ.กรรณิการ์

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวรตันาภรณ ์พลูเพิม่ )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เผ่า อนนัจิว๋ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

604N46217

นางสาวรตันาภรณ์ พูลเพิ่ม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

604N46218

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรุง่กานต ์ไชยสทิธิ์

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

604N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) SU-402ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 N 3(3-0-6) Mr.Patrick Andrew

จ. (12.30-15.30) 1423วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 I 3(3-0-6) อ. ดร.อภริตัน์

พฤ. (15.30-17.30) 524ชวีเคมี8011004 D 2(2-0-4) ผศ. ดร.บษุกร

พ. (08.30-10.30) SU-402การสรา้งเสรมิสุขภาพ8011013 B 2(2-0-4) อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

พ. (08.30-10.30) SU-402อ.เพญ็พโยม, อ.มนชยา

พฤ. (08.30-11.30) SU-402มโนมตแิละทฤษฎทีางการพยาบาล8011101 B 3(3-0-6) อ. ดร.นิภาวรรณ,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.จติรรดา

จ. (08.30-10.30) SU-402การพยาบาลดว้ยจติใจของความเป็นมนุษ8011102 B 2(2-0-4) อ.ลออ, อ. ดร.มกุขด์า

จ. (08.30-10.30) SU-402อ.กลัยา

อ. (10.30-12.30) SU-406, อ. (15.30-17.30) Labกายวภิาคศาสตรข์องมนุษย์8012006 B 3(2-2-5) อ.วรียุทธ

ศ. (08.30-10.30) SU-402, ศ. (13.30-15.30)สรรีวทิยาของมนุษย์8012007 D 3(2-2-5) อ.กรรณิการ์

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวรุ่งกานต ์ไชยสทิธิ์ )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เผ่า อนนัจิว๋ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

604N46218

นางสาวรุ่งกานต ์ไชยสทิธิ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

604N46221

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาววไิลวรรณ พมิพล์ี

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

604N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) SU-402ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 N 3(3-0-6) Mr.Patrick Andrew

จ. (12.30-15.30) 1423วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 I 3(3-0-6) อ. ดร.อภริตัน์

พฤ. (15.30-17.30) 524ชวีเคมี8011004 D 2(2-0-4) ผศ. ดร.บษุกร

พ. (08.30-10.30) SU-402การสรา้งเสรมิสุขภาพ8011013 B 2(2-0-4) อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

พ. (08.30-10.30) SU-402อ.เพญ็พโยม, อ.มนชยา

พฤ. (08.30-11.30) SU-402มโนมตแิละทฤษฎทีางการพยาบาล8011101 B 3(3-0-6) อ. ดร.นิภาวรรณ,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.จติรรดา

จ. (08.30-10.30) SU-402การพยาบาลดว้ยจติใจของความเป็นมนุษ8011102 B 2(2-0-4) อ.ลออ, อ. ดร.มกุขด์า

จ. (08.30-10.30) SU-402อ.กลัยา

อ. (10.30-12.30) SU-406, อ. (15.30-17.30) Labกายวภิาคศาสตรข์องมนุษย์8012006 B 3(2-2-5) อ.วรียุทธ

ศ. (08.30-10.30) SU-402, ศ. (13.30-15.30)สรรีวทิยาของมนุษย์8012007 D 3(2-2-5) อ.กรรณิการ์

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาววไิลวรรณ พมิพล์ ี)

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เผ่า อนนัจิว๋ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

604N46221

นางสาววิไลวรรณ พมิพล์ี

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

604N46222

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวศิขรนิทร ์จาํรกัษา

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

604N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) SU-402ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 N 3(3-0-6) Mr.Patrick Andrew

จ. (12.30-15.30) 1423วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 I 3(3-0-6) อ. ดร.อภริตัน์

พฤ. (15.30-17.30) 524ชวีเคมี8011004 D 2(2-0-4) ผศ. ดร.บษุกร

พ. (08.30-10.30) SU-402การสรา้งเสรมิสุขภาพ8011013 B 2(2-0-4) อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

พ. (08.30-10.30) SU-402อ.เพญ็พโยม, อ.มนชยา

พฤ. (08.30-11.30) SU-402มโนมตแิละทฤษฎทีางการพยาบาล8011101 B 3(3-0-6) อ. ดร.นิภาวรรณ,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.จติรรดา

จ. (08.30-10.30) SU-402การพยาบาลดว้ยจติใจของความเป็นมนุษ8011102 B 2(2-0-4) อ.ลออ, อ. ดร.มกุขด์า

จ. (08.30-10.30) SU-402อ.กลัยา

อ. (10.30-12.30) SU-406, อ. (15.30-17.30) Labกายวภิาคศาสตรข์องมนุษย์8012006 B 3(2-2-5) อ.วรียุทธ

ศ. (08.30-10.30) SU-402, ศ. (13.30-15.30)สรรีวทิยาของมนุษย์8012007 D 3(2-2-5) อ.กรรณิการ์

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวศิขรนิทร ์จาํรกัษา )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เผ่า อนนัจิว๋ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

604N46222

นางสาวศิขรนิทร ์จาํรกัษา

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

604N46223

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสดุารตัน ์โพธิ์วพิทุธ

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

604N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) SU-402ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 N 3(3-0-6) Mr.Patrick Andrew

จ. (12.30-15.30) 1423วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 I 3(3-0-6) อ. ดร.อภริตัน์

พฤ. (15.30-17.30) 524ชวีเคมี8011004 D 2(2-0-4) ผศ. ดร.บษุกร

พ. (08.30-10.30) SU-402การสรา้งเสรมิสุขภาพ8011013 B 2(2-0-4) อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

พ. (08.30-10.30) SU-402อ.เพญ็พโยม, อ.มนชยา

พฤ. (08.30-11.30) SU-402มโนมตแิละทฤษฎทีางการพยาบาล8011101 B 3(3-0-6) อ. ดร.นิภาวรรณ,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.จติรรดา

จ. (08.30-10.30) SU-402การพยาบาลดว้ยจติใจของความเป็นมนุษ8011102 B 2(2-0-4) อ.ลออ, อ. ดร.มกุขด์า

จ. (08.30-10.30) SU-402อ.กลัยา

อ. (10.30-12.30) SU-406, อ. (15.30-17.30) Labกายวภิาคศาสตรข์องมนุษย์8012006 B 3(2-2-5) อ.วรียุทธ

ศ. (08.30-10.30) SU-402, ศ. (13.30-15.30)สรรีวทิยาของมนุษย์8012007 D 3(2-2-5) อ.กรรณิการ์

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุดารตัน ์โพธิ์วพิทุธ )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เผ่า อนนัจิว๋ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

604N46223

นางสาวสดุารตัน์ โพธิ์วิพทุธ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

604N46224

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวโสรญา ศรคีอ้

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

604N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) SU-402ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 N 3(3-0-6) Mr.Patrick Andrew

จ. (12.30-15.30) 1423วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 I 3(3-0-6) อ. ดร.อภริตัน์

พฤ. (15.30-17.30) 524ชวีเคมี8011004 D 2(2-0-4) ผศ. ดร.บษุกร

พ. (08.30-10.30) SU-402การสรา้งเสรมิสุขภาพ8011013 B 2(2-0-4) อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

พ. (08.30-10.30) SU-402อ.เพญ็พโยม, อ.มนชยา

พฤ. (08.30-11.30) SU-402มโนมตแิละทฤษฎทีางการพยาบาล8011101 B 3(3-0-6) อ. ดร.นิภาวรรณ,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.จติรรดา

จ. (08.30-10.30) SU-402การพยาบาลดว้ยจติใจของความเป็นมนุษ8011102 B 2(2-0-4) อ.ลออ, อ. ดร.มกุขด์า

จ. (08.30-10.30) SU-402อ.กลัยา

อ. (10.30-12.30) SU-406, อ. (15.30-17.30) Labกายวภิาคศาสตรข์องมนุษย์8012006 B 3(2-2-5) อ.วรียุทธ

ศ. (08.30-10.30) SU-402, ศ. (13.30-15.30)สรรีวทิยาของมนุษย์8012007 D 3(2-2-5) อ.กรรณิการ์

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวโสรญา ศรคีอ้ )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เผ่า อนนัจิว๋ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

604N46224

นางสาวโสรญา ศรคีอ้

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

604N46225

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวอานีซะห ์คารเ์ดร ์

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

604N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) SU-402ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 N 3(3-0-6) Mr.Patrick Andrew

จ. (12.30-15.30) 1423วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 I 3(3-0-6) อ. ดร.อภริตัน์

พฤ. (15.30-17.30) 524ชวีเคมี8011004 D 2(2-0-4) ผศ. ดร.บษุกร

พ. (08.30-10.30) SU-402การสรา้งเสรมิสุขภาพ8011013 B 2(2-0-4) อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

พ. (08.30-10.30) SU-402อ.เพญ็พโยม, อ.มนชยา

พฤ. (08.30-11.30) SU-402มโนมตแิละทฤษฎทีางการพยาบาล8011101 B 3(3-0-6) อ. ดร.นิภาวรรณ,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.จติรรดา

จ. (08.30-10.30) SU-402การพยาบาลดว้ยจติใจของความเป็นมนุษ8011102 B 2(2-0-4) อ.ลออ, อ. ดร.มกุขด์า

จ. (08.30-10.30) SU-402อ.กลัยา

อ. (10.30-12.30) SU-406, อ. (15.30-17.30) Labกายวภิาคศาสตรข์องมนุษย์8012006 B 3(2-2-5) อ.วรียุทธ

ศ. (08.30-10.30) SU-402, ศ. (13.30-15.30)สรรีวทิยาของมนุษย์8012007 D 3(2-2-5) อ.กรรณิการ์

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวอานีซะห ์คารเ์ดร ์)

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เผ่า อนนัจิว๋ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

604N46225

นางสาวอานีซะห ์คารเ์ดร ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

604N46226

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายจริสนิ คาํวงค์

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

604N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) SU-402ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 N 3(3-0-6) Mr.Patrick Andrew

จ. (12.30-15.30) 1423วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 I 3(3-0-6) อ. ดร.อภริตัน์

พฤ. (15.30-17.30) 524ชวีเคมี8011004 D 2(2-0-4) ผศ. ดร.บษุกร

พ. (08.30-10.30) SU-402การสรา้งเสรมิสุขภาพ8011013 B 2(2-0-4) อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

พ. (08.30-10.30) SU-402อ.เพญ็พโยม, อ.มนชยา

พฤ. (08.30-11.30) SU-402มโนมตแิละทฤษฎทีางการพยาบาล8011101 B 3(3-0-6) อ. ดร.นิภาวรรณ,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.จติรรดา

จ. (08.30-10.30) SU-402การพยาบาลดว้ยจติใจของความเป็นมนุษ8011102 B 2(2-0-4) อ.ลออ, อ. ดร.มกุขด์า

จ. (08.30-10.30) SU-402อ.กลัยา

อ. (10.30-12.30) SU-406, อ. (15.30-17.30) Labกายวภิาคศาสตรข์องมนุษย์8012006 B 3(2-2-5) อ.วรียุทธ

ศ. (08.30-10.30) SU-402, ศ. (13.30-15.30)สรรีวทิยาของมนุษย์8012007 D 3(2-2-5) อ.กรรณิการ์

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายจริสนิ คาํวงค ์)

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เผ่า อนนัจิว๋ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

604N46226

นายจริสนิ คาํวงค์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

604N46227

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายชยัมงคล ตองทอง

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

604N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) SU-402ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 N 3(3-0-6) Mr.Patrick Andrew

จ. (12.30-15.30) 1423วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 I 3(3-0-6) อ. ดร.อภริตัน์

พฤ. (15.30-17.30) 524ชวีเคมี8011004 D 2(2-0-4) ผศ. ดร.บษุกร

พ. (08.30-10.30) SU-402การสรา้งเสรมิสุขภาพ8011013 B 2(2-0-4) อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

พ. (08.30-10.30) SU-402อ.เพญ็พโยม, อ.มนชยา

พฤ. (08.30-11.30) SU-402มโนมตแิละทฤษฎทีางการพยาบาล8011101 B 3(3-0-6) อ. ดร.นิภาวรรณ,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.จติรรดา

จ. (08.30-10.30) SU-402การพยาบาลดว้ยจติใจของความเป็นมนุษ8011102 B 2(2-0-4) อ.ลออ, อ. ดร.มกุขด์า

จ. (08.30-10.30) SU-402อ.กลัยา

อ. (10.30-12.30) SU-406, อ. (15.30-17.30) Labกายวภิาคศาสตรข์องมนุษย์8012006 B 3(2-2-5) อ.วรียุทธ

ศ. (08.30-10.30) SU-402, ศ. (13.30-15.30)สรรีวทิยาของมนุษย์8012007 D 3(2-2-5) อ.กรรณิการ์

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายชยัมงคล ตองทอง )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เผ่า อนนัจิว๋ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

604N46227

นายชยัมงคล ตองทอง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

604N46228

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายวนัเฉลมิ ตาตจินัทร ์

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

604N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) SU-402ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 N 3(3-0-6) Mr.Patrick Andrew

จ. (12.30-15.30) 1423วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 I 3(3-0-6) อ. ดร.อภริตัน์

พฤ. (15.30-17.30) 524ชวีเคมี8011004 D 2(2-0-4) ผศ. ดร.บษุกร

พ. (08.30-10.30) SU-402การสรา้งเสรมิสุขภาพ8011013 B 2(2-0-4) อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

พ. (08.30-10.30) SU-402อ.เพญ็พโยม, อ.มนชยา

พฤ. (08.30-11.30) SU-402มโนมตแิละทฤษฎทีางการพยาบาล8011101 B 3(3-0-6) อ. ดร.นิภาวรรณ,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.จติรรดา

จ. (08.30-10.30) SU-402การพยาบาลดว้ยจติใจของความเป็นมนุษ8011102 B 2(2-0-4) อ.ลออ, อ. ดร.มกุขด์า

จ. (08.30-10.30) SU-402อ.กลัยา

อ. (10.30-12.30) SU-406, อ. (15.30-17.30) Labกายวภิาคศาสตรข์องมนุษย์8012006 B 3(2-2-5) อ.วรียุทธ

ศ. (08.30-10.30) SU-402, ศ. (13.30-15.30)สรรีวทิยาของมนุษย์8012007 D 3(2-2-5) อ.กรรณิการ์

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายวนัเฉลมิ ตาตจินัทร ์)

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เผ่า อนนัจิว๋ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

604N46228

นายวนัเฉลมิ ตาตจินัทร ์

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

604N46230

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายมูฮมัมดัอลิฟนั สอืแม

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

604N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) SU-402ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 N 3(3-0-6) Mr.Patrick Andrew

จ. (12.30-15.30) 1423วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 I 3(3-0-6) อ. ดร.อภริตัน์

พฤ. (15.30-17.30) 524ชวีเคมี8011004 D 2(2-0-4) ผศ. ดร.บษุกร

พ. (08.30-10.30) SU-402การสรา้งเสรมิสุขภาพ8011013 B 2(2-0-4) อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

พ. (08.30-10.30) SU-402อ.เพญ็พโยม, อ.มนชยา

พฤ. (08.30-11.30) SU-402มโนมตแิละทฤษฎทีางการพยาบาล8011101 B 3(3-0-6) อ. ดร.นิภาวรรณ,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.จติรรดา

จ. (08.30-10.30) SU-402การพยาบาลดว้ยจติใจของความเป็นมนุษ8011102 B 2(2-0-4) อ.ลออ, อ. ดร.มกุขด์า

จ. (08.30-10.30) SU-402อ.กลัยา

อ. (10.30-12.30) SU-406, อ. (15.30-17.30) Labกายวภิาคศาสตรข์องมนุษย์8012006 B 3(2-2-5) อ.วรียุทธ

ศ. (08.30-10.30) SU-402, ศ. (13.30-15.30)สรรีวทิยาของมนุษย์8012007 D 3(2-2-5) อ.กรรณิการ์

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายมฮูมัมดัอลิฟนั สอืแม )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เผ่า อนนัจิว๋ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

604N46230

นายมูฮมัมดัอลิฟัน สอืแม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

604N46231

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นายสรุสหี ์ซยุเซ็งซะ

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

604N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) SU-402ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 N 3(3-0-6) Mr.Patrick Andrew

จ. (12.30-15.30) 1423วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 I 3(3-0-6) อ. ดร.อภริตัน์

พฤ. (15.30-17.30) 524ชวีเคมี8011004 D 2(2-0-4) ผศ. ดร.บษุกร

พ. (08.30-10.30) SU-402การสรา้งเสรมิสุขภาพ8011013 B 2(2-0-4) อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

พ. (08.30-10.30) SU-402อ.เพญ็พโยม, อ.มนชยา

พฤ. (08.30-11.30) SU-402มโนมตแิละทฤษฎทีางการพยาบาล8011101 B 3(3-0-6) อ. ดร.นิภาวรรณ,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.จติรรดา

จ. (08.30-10.30) SU-402การพยาบาลดว้ยจติใจของความเป็นมนุษ8011102 B 2(2-0-4) อ.ลออ, อ. ดร.มกุขด์า

จ. (08.30-10.30) SU-402อ.กลัยา

อ. (10.30-12.30) SU-406, อ. (15.30-17.30) Labกายวภิาคศาสตรข์องมนุษย์8012006 B 3(2-2-5) อ.วรียุทธ

ศ. (08.30-10.30) SU-402, ศ. (13.30-15.30)สรรีวทิยาของมนุษย์8012007 D 3(2-2-5) อ.กรรณิการ์

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นายสุรสหี ์ซุยเซง็ซะ )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เผ่า อนนัจิว๋ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

604N46231

นายสรุสหี ์ซยุเซ็งซะ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

604N46233

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรกัชนก ฤกษพ์จิติร

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

604N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) SU-402ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 N 3(3-0-6) Mr.Patrick Andrew

จ. (12.30-15.30) 1423วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 I 3(3-0-6) อ. ดร.อภริตัน์

พฤ. (15.30-17.30) 524ชวีเคมี8011004 D 2(2-0-4) ผศ. ดร.บษุกร

พ. (08.30-10.30) SU-402การสรา้งเสรมิสุขภาพ8011013 B 2(2-0-4) อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

พ. (08.30-10.30) SU-402อ.เพญ็พโยม, อ.มนชยา

พฤ. (08.30-11.30) SU-402มโนมตแิละทฤษฎทีางการพยาบาล8011101 B 3(3-0-6) อ. ดร.นิภาวรรณ,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.จติรรดา

จ. (08.30-10.30) SU-402การพยาบาลดว้ยจติใจของความเป็นมนุษ8011102 B 2(2-0-4) อ.ลออ, อ. ดร.มกุขด์า

จ. (08.30-10.30) SU-402อ.กลัยา

อ. (10.30-12.30) SU-406, อ. (15.30-17.30) Labกายวภิาคศาสตรข์องมนุษย์8012006 B 3(2-2-5) อ.วรียุทธ

ศ. (08.30-10.30) SU-402, ศ. (13.30-15.30)สรรีวทิยาของมนุษย์8012007 D 3(2-2-5) อ.กรรณิการ์

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวรกัชนก ฤกษพ์จิติร )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เผ่า อนนัจิว๋ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

604N46233

นางสาวรกัชนก ฤกษพ์จิติร

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

604N46234

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวโสภาพร แสนบญัลงั

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

604N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) SU-402ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 N 3(3-0-6) Mr.Patrick Andrew

จ. (12.30-15.30) 1423วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 I 3(3-0-6) อ. ดร.อภริตัน์

พฤ. (15.30-17.30) 524ชวีเคมี8011004 D 2(2-0-4) ผศ. ดร.บษุกร

พ. (08.30-10.30) SU-402การสรา้งเสรมิสุขภาพ8011013 B 2(2-0-4) อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

พ. (08.30-10.30) SU-402อ.เพญ็พโยม, อ.มนชยา

พฤ. (08.30-11.30) SU-402มโนมตแิละทฤษฎทีางการพยาบาล8011101 B 3(3-0-6) อ. ดร.นิภาวรรณ,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.จติรรดา

จ. (08.30-10.30) SU-402การพยาบาลดว้ยจติใจของความเป็นมนุษ8011102 B 2(2-0-4) อ.ลออ, อ. ดร.มกุขด์า

จ. (08.30-10.30) SU-402อ.กลัยา

อ. (10.30-12.30) SU-406, อ. (15.30-17.30) Labกายวภิาคศาสตรข์องมนุษย์8012006 B 3(2-2-5) อ.วรียุทธ

ศ. (08.30-10.30) SU-402, ศ. (13.30-15.30)สรรีวทิยาของมนุษย์8012007 D 3(2-2-5) อ.กรรณิการ์

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวโสภาพร แสนบญัลงั )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เผ่า อนนัจิว๋ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

604N46234

นางสาวโสภาพร แสนบญัลงั

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

604N46235

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสทุธินี นุชศิริ

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

604N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) SU-402ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 N 3(3-0-6) Mr.Patrick Andrew

จ. (12.30-15.30) 1423วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 I 3(3-0-6) อ. ดร.อภริตัน์

พฤ. (15.30-17.30) 524ชวีเคมี8011004 D 2(2-0-4) ผศ. ดร.บษุกร

พ. (08.30-10.30) SU-402การสรา้งเสรมิสุขภาพ8011013 B 2(2-0-4) อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

พ. (08.30-10.30) SU-402อ.เพญ็พโยม, อ.มนชยา

พฤ. (08.30-11.30) SU-402มโนมตแิละทฤษฎทีางการพยาบาล8011101 B 3(3-0-6) อ. ดร.นิภาวรรณ,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.จติรรดา

จ. (08.30-10.30) SU-402การพยาบาลดว้ยจติใจของความเป็นมนุษ8011102 B 2(2-0-4) อ.ลออ, อ. ดร.มกุขด์า

จ. (08.30-10.30) SU-402อ.กลัยา

อ. (10.30-12.30) SU-406, อ. (15.30-17.30) Labกายวภิาคศาสตรข์องมนุษย์8012006 B 3(2-2-5) อ.วรียุทธ

ศ. (08.30-10.30) SU-402, ศ. (13.30-15.30)สรรีวทิยาของมนุษย์8012007 D 3(2-2-5) อ.กรรณิการ์

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุทธนีิ นุชศิร ิ)

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เผ่า อนนัจิว๋ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

604N46235

นางสาวสทุธินี นุชศิริ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

604N46236

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวพชัร ีเนียมเกดิ

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

604N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) SU-402ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 N 3(3-0-6) Mr.Patrick Andrew

จ. (12.30-15.30) 1423วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 I 3(3-0-6) อ. ดร.อภริตัน์

พฤ. (15.30-17.30) 524ชวีเคมี8011004 D 2(2-0-4) ผศ. ดร.บษุกร

พ. (08.30-10.30) SU-402การสรา้งเสรมิสุขภาพ8011013 B 2(2-0-4) อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

พ. (08.30-10.30) SU-402อ.เพญ็พโยม, อ.มนชยา

พฤ. (08.30-11.30) SU-402มโนมตแิละทฤษฎทีางการพยาบาล8011101 B 3(3-0-6) อ. ดร.นิภาวรรณ,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.จติรรดา

จ. (08.30-10.30) SU-402การพยาบาลดว้ยจติใจของความเป็นมนุษ8011102 B 2(2-0-4) อ.ลออ, อ. ดร.มกุขด์า

จ. (08.30-10.30) SU-402อ.กลัยา

อ. (10.30-12.30) SU-406, อ. (15.30-17.30) Labกายวภิาคศาสตรข์องมนุษย์8012006 B 3(2-2-5) อ.วรียุทธ

ศ. (08.30-10.30) SU-402, ศ. (13.30-15.30)สรรีวทิยาของมนุษย์8012007 D 3(2-2-5) อ.กรรณิการ์

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวพชัร ีเนียมเกดิ )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เผ่า อนนัจิว๋ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

604N46236

นางสาวพชัร ีเนียมเกดิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

604N46237

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวปภาวดี รื่นรวย

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

604N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) SU-402ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 N 3(3-0-6) Mr.Patrick Andrew

จ. (12.30-15.30) 1423วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 I 3(3-0-6) อ. ดร.อภริตัน์

พฤ. (15.30-17.30) 524ชวีเคมี8011004 D 2(2-0-4) ผศ. ดร.บษุกร

พ. (08.30-10.30) SU-402การสรา้งเสรมิสุขภาพ8011013 B 2(2-0-4) อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

พ. (08.30-10.30) SU-402อ.เพญ็พโยม, อ.มนชยา

พฤ. (08.30-11.30) SU-402มโนมตแิละทฤษฎทีางการพยาบาล8011101 B 3(3-0-6) อ. ดร.นิภาวรรณ,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.จติรรดา

จ. (08.30-10.30) SU-402การพยาบาลดว้ยจติใจของความเป็นมนุษ8011102 B 2(2-0-4) อ.ลออ, อ. ดร.มกุขด์า

จ. (08.30-10.30) SU-402อ.กลัยา

อ. (10.30-12.30) SU-406, อ. (15.30-17.30) Labกายวภิาคศาสตรข์องมนุษย์8012006 B 3(2-2-5) อ.วรียุทธ

ศ. (08.30-10.30) SU-402, ศ. (13.30-15.30)สรรีวทิยาของมนุษย์8012007 D 3(2-2-5) อ.กรรณิการ์

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวปภาวด ีรื่นรวย )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เผ่า อนนัจิว๋ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

604N46237

นางสาวปภาวดี รื่นรวย

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

604N46238

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสพุตัรา กิ่งแกว้

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

604N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) SU-402ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 N 3(3-0-6) Mr.Patrick Andrew

จ. (12.30-15.30) 1423วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 I 3(3-0-6) อ. ดร.อภริตัน์

พฤ. (15.30-17.30) 524ชวีเคมี8011004 D 2(2-0-4) ผศ. ดร.บษุกร

พ. (08.30-10.30) SU-402การสรา้งเสรมิสุขภาพ8011013 B 2(2-0-4) อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

พ. (08.30-10.30) SU-402อ.เพญ็พโยม, อ.มนชยา

พฤ. (08.30-11.30) SU-402มโนมตแิละทฤษฎทีางการพยาบาล8011101 B 3(3-0-6) อ. ดร.นิภาวรรณ,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.จติรรดา

จ. (08.30-10.30) SU-402การพยาบาลดว้ยจติใจของความเป็นมนุษ8011102 B 2(2-0-4) อ.ลออ, อ. ดร.มกุขด์า

จ. (08.30-10.30) SU-402อ.กลัยา

อ. (10.30-12.30) SU-406, อ. (15.30-17.30) Labกายวภิาคศาสตรข์องมนุษย์8012006 B 3(2-2-5) อ.วรียุทธ

ศ. (08.30-10.30) SU-402, ศ. (13.30-15.30)สรรีวทิยาของมนุษย์8012007 D 3(2-2-5) อ.กรรณิการ์

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุพตัรา กิ่งแกว้ )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เผ่า อนนัจิว๋ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

604N46238

นางสาวสพุตัรา กิ่งแกว้

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

604N46239

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวเครอืฟ้า เจรญิผล

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

604N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) SU-402ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 N 3(3-0-6) Mr.Patrick Andrew

จ. (12.30-15.30) 1423วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 I 3(3-0-6) อ. ดร.อภริตัน์

พฤ. (15.30-17.30) 524ชวีเคมี8011004 D 2(2-0-4) ผศ. ดร.บษุกร

พ. (08.30-10.30) SU-402การสรา้งเสรมิสุขภาพ8011013 B 2(2-0-4) อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

พ. (08.30-10.30) SU-402อ.เพญ็พโยม, อ.มนชยา

พฤ. (08.30-11.30) SU-402มโนมตแิละทฤษฎทีางการพยาบาล8011101 B 3(3-0-6) อ. ดร.นิภาวรรณ,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.จติรรดา

จ. (08.30-10.30) SU-402การพยาบาลดว้ยจติใจของความเป็นมนุษ8011102 B 2(2-0-4) อ.ลออ, อ. ดร.มกุขด์า

จ. (08.30-10.30) SU-402อ.กลัยา

อ. (10.30-12.30) SU-406, อ. (15.30-17.30) Labกายวภิาคศาสตรข์องมนุษย์8012006 B 3(2-2-5) อ.วรียุทธ

ศ. (08.30-10.30) SU-402, ศ. (13.30-15.30)สรรีวทิยาของมนุษย์8012007 D 3(2-2-5) อ.กรรณิการ์

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวเครอืฟ้า เจรญิผล )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เผ่า อนนัจิว๋ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

604N46239

นางสาวเครอืฟ้า เจรญิผล

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

604N46240

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวสรุยี ์มะมิง

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

604N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) SU-402ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 N 3(3-0-6) Mr.Patrick Andrew

จ. (12.30-15.30) 1423วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 I 3(3-0-6) อ. ดร.อภริตัน์

พฤ. (15.30-17.30) 524ชวีเคมี8011004 D 2(2-0-4) ผศ. ดร.บษุกร

พ. (08.30-10.30) SU-402การสรา้งเสรมิสุขภาพ8011013 B 2(2-0-4) อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

พ. (08.30-10.30) SU-402อ.เพญ็พโยม, อ.มนชยา

พฤ. (08.30-11.30) SU-402มโนมตแิละทฤษฎทีางการพยาบาล8011101 B 3(3-0-6) อ. ดร.นิภาวรรณ,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.จติรรดา

จ. (08.30-10.30) SU-402การพยาบาลดว้ยจติใจของความเป็นมนุษ8011102 B 2(2-0-4) อ.ลออ, อ. ดร.มกุขด์า

จ. (08.30-10.30) SU-402อ.กลัยา

อ. (10.30-12.30) SU-406, อ. (15.30-17.30) Labกายวภิาคศาสตรข์องมนุษย์8012006 B 3(2-2-5) อ.วรียุทธ

ศ. (08.30-10.30) SU-402, ศ. (13.30-15.30)สรรีวทิยาของมนุษย์8012007 D 3(2-2-5) อ.กรรณิการ์

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวสุรยี ์มะมงิ )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เผ่า อนนัจิว๋ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

604N46240

นางสาวสรุยี ์มะมิง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

604N46241

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวรอฮานา สะอะ

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

604N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) SU-402ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 N 3(3-0-6) Mr.Patrick Andrew

จ. (12.30-15.30) 1423วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 I 3(3-0-6) อ. ดร.อภริตัน์

พฤ. (15.30-17.30) 524ชวีเคมี8011004 D 2(2-0-4) ผศ. ดร.บษุกร

พ. (08.30-10.30) SU-402การสรา้งเสรมิสุขภาพ8011013 B 2(2-0-4) อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

พ. (08.30-10.30) SU-402อ.เพญ็พโยม, อ.มนชยา

พฤ. (08.30-11.30) SU-402มโนมตแิละทฤษฎทีางการพยาบาล8011101 B 3(3-0-6) อ. ดร.นิภาวรรณ,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.จติรรดา

จ. (08.30-10.30) SU-402การพยาบาลดว้ยจติใจของความเป็นมนุษ8011102 B 2(2-0-4) อ.ลออ, อ. ดร.มกุขด์า

จ. (08.30-10.30) SU-402อ.กลัยา

อ. (10.30-12.30) SU-406, อ. (15.30-17.30) Labกายวภิาคศาสตรข์องมนุษย์8012006 B 3(2-2-5) อ.วรียุทธ

ศ. (08.30-10.30) SU-402, ศ. (13.30-15.30)สรรีวทิยาของมนุษย์8012007 D 3(2-2-5) อ.กรรณิการ์

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวรอฮานา สะอะ )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เผ่า อนนัจิว๋ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

604N46241

นางสาวรอฮานา สะอะ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

604N46242

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวซูรนีา สะนิ

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

604N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) SU-402ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 N 3(3-0-6) Mr.Patrick Andrew

จ. (12.30-15.30) 1423วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 I 3(3-0-6) อ. ดร.อภริตัน์

พฤ. (15.30-17.30) 524ชวีเคมี8011004 D 2(2-0-4) ผศ. ดร.บษุกร

พ. (08.30-10.30) SU-402การสรา้งเสรมิสุขภาพ8011013 B 2(2-0-4) อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

พ. (08.30-10.30) SU-402อ.เพญ็พโยม, อ.มนชยา

พฤ. (08.30-11.30) SU-402มโนมตแิละทฤษฎทีางการพยาบาล8011101 B 3(3-0-6) อ. ดร.นิภาวรรณ,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.จติรรดา

จ. (08.30-10.30) SU-402การพยาบาลดว้ยจติใจของความเป็นมนุษ8011102 B 2(2-0-4) อ.ลออ, อ. ดร.มกุขด์า

จ. (08.30-10.30) SU-402อ.กลัยา

อ. (10.30-12.30) SU-406, อ. (15.30-17.30) Labกายวภิาคศาสตรข์องมนุษย์8012006 B 3(2-2-5) อ.วรียุทธ

ศ. (08.30-10.30) SU-402, ศ. (13.30-15.30)สรรีวทิยาของมนุษย์8012007 D 3(2-2-5) อ.กรรณิการ์

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวซูรนีา สะนิ )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เผ่า อนนัจิว๋ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

604N46242

นางสาวซูรนีา สะนิ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

604N46243

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวยาวาร ีรอืแม

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

604N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) SU-402ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 N 3(3-0-6) Mr.Patrick Andrew

จ. (12.30-15.30) 1423วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 I 3(3-0-6) อ. ดร.อภริตัน์

พฤ. (15.30-17.30) 524ชวีเคมี8011004 D 2(2-0-4) ผศ. ดร.บษุกร

พ. (08.30-10.30) SU-402การสรา้งเสรมิสุขภาพ8011013 B 2(2-0-4) อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

พ. (08.30-10.30) SU-402อ.เพญ็พโยม, อ.มนชยา

พฤ. (08.30-11.30) SU-402มโนมตแิละทฤษฎทีางการพยาบาล8011101 B 3(3-0-6) อ. ดร.นิภาวรรณ,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.จติรรดา

จ. (08.30-10.30) SU-402การพยาบาลดว้ยจติใจของความเป็นมนุษ8011102 B 2(2-0-4) อ.ลออ, อ. ดร.มกุขด์า

จ. (08.30-10.30) SU-402อ.กลัยา

อ. (10.30-12.30) SU-406, อ. (15.30-17.30) Labกายวภิาคศาสตรข์องมนุษย์8012006 B 3(2-2-5) อ.วรียุทธ

ศ. (08.30-10.30) SU-402, ศ. (13.30-15.30)สรรีวทิยาของมนุษย์8012007 D 3(2-2-5) อ.กรรณิการ์

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวยาวาร ีรอืแม )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เผ่า อนนัจิว๋ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

604N46243

นางสาวยาวาร ีรอืแม

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

604N46244

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวนาซีฟะห ์เยง็กาเนะ

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

604N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) SU-402ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 N 3(3-0-6) Mr.Patrick Andrew

จ. (12.30-15.30) 1423วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 I 3(3-0-6) อ. ดร.อภริตัน์

พฤ. (15.30-17.30) 524ชวีเคมี8011004 D 2(2-0-4) ผศ. ดร.บษุกร

พ. (08.30-10.30) SU-402การสรา้งเสรมิสุขภาพ8011013 B 2(2-0-4) อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

พ. (08.30-10.30) SU-402อ.เพญ็พโยม, อ.มนชยา

พฤ. (08.30-11.30) SU-402มโนมตแิละทฤษฎทีางการพยาบาล8011101 B 3(3-0-6) อ. ดร.นิภาวรรณ,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.จติรรดา

จ. (08.30-10.30) SU-402การพยาบาลดว้ยจติใจของความเป็นมนุษ8011102 B 2(2-0-4) อ.ลออ, อ. ดร.มกุขด์า

จ. (08.30-10.30) SU-402อ.กลัยา

อ. (10.30-12.30) SU-406, อ. (15.30-17.30) Labกายวภิาคศาสตรข์องมนุษย์8012006 B 3(2-2-5) อ.วรียุทธ

ศ. (08.30-10.30) SU-402, ศ. (13.30-15.30)สรรีวทิยาของมนุษย์8012007 D 3(2-2-5) อ.กรรณิการ์

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวนาซฟีะห ์เยง็กาเนะ )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เผ่า อนนัจิว๋ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

604N46244

นางสาวนาซีฟะห ์เยง็กาเนะ

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560



กลุม่ นก/ชม

ระดบัการศึกษา

604N46245

ใบยนืยนัการลงทะเบยีนภาคเรยีนที่ 2/2560

รหสันกัศึกษา นางสาวธนภรณ์ เกดิสนอง

โปรแกรมวิชา พยาบาลศาสตร์ปรญิญาตร ี4 ปี

604N-46/2

นกัศึกษาประเภท  พยาบาล

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรุี

รหสัวิชา ช่ือวิชา ค่านก. อาจารยผู์ส้อน วนั เวลา หอ้ง เรยีน วนั เวลา หอ้ง สอบ

เงนิกู ้

สว่นที่ 1 สาํหรบัมหาวทิยาลยั

พฤ. (12.30-15.30) SU-402ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั1550101 N 3(3-0-6) Mr.Patrick Andrew

จ. (12.30-15.30) 1423วถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพยีง2500100 I 3(3-0-6) อ. ดร.อภริตัน์

พฤ. (15.30-17.30) 524ชวีเคมี8011004 D 2(2-0-4) ผศ. ดร.บษุกร

พ. (08.30-10.30) SU-402การสรา้งเสรมิสุขภาพ8011013 B 2(2-0-4) อ. ดร.ภทัรา, อ.รวนินัท์

พ. (08.30-10.30) SU-402อ.เพญ็พโยม, อ.มนชยา

พฤ. (08.30-11.30) SU-402มโนมตแิละทฤษฎทีางการพยาบาล8011101 B 3(3-0-6) อ. ดร.นิภาวรรณ,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.พ.ต.อ.หญงิกรรณิกา,

พฤ. (08.30-11.30) SU-402อ.จติรรดา

จ. (08.30-10.30) SU-402การพยาบาลดว้ยจติใจของความเป็นมนุษ8011102 B 2(2-0-4) อ.ลออ, อ. ดร.มกุขด์า

จ. (08.30-10.30) SU-402อ.กลัยา

อ. (10.30-12.30) SU-406, อ. (15.30-17.30) Labกายวภิาคศาสตรข์องมนุษย์8012006 B 3(2-2-5) อ.วรียุทธ

ศ. (08.30-10.30) SU-402, ศ. (13.30-15.30)สรรีวทิยาของมนุษย์8012007 D 3(2-2-5) อ.กรรณิการ์

1. ค่าบาํรุงการศึกษา

3. ค่าบาํรุงหอ้งสมดุ

2. ค่าบาํรุงหอ้งพยาบาล ฯ

4. ค่าสมาชกิสระวา่ยนํา้

6. ค่ากจิกรรมนกัศึกษา

 50,000

5. ค่าธรรมเนียมพเิศษ ฯ

      0

      0

      0

      0

      0

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

      07. ค่าอนิเตอรเ์นต บาท

      08. ค่าบาํรุงศูนย ์ฯ บาท

      09. ค่าบาํรุงคณะ บาท

 50,000รวม บาท

      0    0

(                                           )

ลงชื่อ นกัศึกษา

( นางสาวธนภรณ ์เกดิสนอง )

 50,000*** รวมค่าลงทะเบยีน ***

10. ค่าหน่วยกติวชิาบรรยาย

11. ค่าหน่วยกติวชิาปฎบิตัิ

      0    0 บาท

บาท

รวม       0 บาท

ลงชื่อ อาจารยท์ีป่รกึษา

( อ.เผ่า อนนัจิว๋ )

.......... / .......... / ...............

.......... / .......... / ...............

ลงชื่อ ฝ่ายทะเบยีน

.......... / .......... / ...............

 หมายเหต ุ เอกสารน้ีแทนใบลงทะเบยีน อย่าทาํหาย

 6

15

*

*

21 หน่วยกติ

(                                           )

ลงชื่อ เจา้หนา้ทีธ่นาคาร

.......... / .......... / ...............

เลขทีใ่บเสรจ็

.......... / .......... / ...............

ผูร้บัเงนิ

      012. ค่าปรบัลงทะเบยีนลา่ชา้ บาท

**โปรดตรวจสอบจากป้ายประกาศของมหาวทิยาลยัอกีคร ัง้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย COMP.CODE. 8756

50,000

2/2560

604N46245

นางสาวธนภรณ์ เกดิสนอง

เพือ่เพิม่ความสะดวกของท่าน กรุณานาํใบแจง้นี้ไปชาํระเงนิไดท้ี ่ธนาคารทีร่ะบ ุทกุสาขาท ัว่ประเทศ

** เฉพาะเงนิสดเท่านัน้ ** ค่าธรรมเนียมบรกิาร 10 บาท

ตวัอกัษร จาํนวนเงนิ บาท

18 ธ.ค. 60 - 2 ม.ค. 61

( หา้หม่ืนบาทถว้น )

โทรศพัทท์ี่ตดิต่อได ้

REF.2/ภาคเรยีนที่

REF.1/รหสันกัศึกษา

NAME/ช่ือนกัศึกษา

บมจ.ธนาคารทหารไทย COMP.CODE. 771

ภาคเรยีนที่กาํหนดชําระเงนิที่ธนาคารภายในวนัที่

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

สว่นที่ 2 สาํหรบัธนาคาร
ใบแจง้การชําระเงนิฝากธนาคาร

28/12/2560วนัที่

ธนาคารออมสนิ COMP.CODE.168

2/2560


