
ภาค / ปีการศึกษา : �/����035770804502-0

ที�  รายการ จาํนวนเงนิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สาํหรับนักศึกษา)

นายคณาธิป ชุณหวตัร์
รหสัประจาํตวั

ใบแจ้งยอดเพื�อชาํระเงนิ  [กรณีชําระเงนิที�กองคลัง/คณะ]
Statement of Student Account

No. Descripttion Amount (Baht)

ชื�อ - สกุล
ปริญญาโท สมทบภาคคํ�าระดับการศึกษา

Ref.No. : 90000082596582

 พิมพ์รายการเมื�อ: �� มกราคม ���� ��:��

 โดย : SUREE ที� : -� - 

สาขาวชิาการสื�อสารการตลาด
รุ่น/กลุ่ม ��:สกต./� คณะเทคโนโลยีสื�อสารมวลชน

��� ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดสุิต กรุงเทพมหานคร �����

  ค่าลงทะเบียนเรียน

     ��������: การค้นคว้าอิสระ

  ค่าบํารุงการศกึษา (เหมาจ่าย)

1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 (0-0-9) Sect. 01

0.00 

  

35,000.00 

Group (Ref.no.2)

(สําหรับเจ้าหน้าที�เก็บไว้เป็นหลกัฐาน)

 รวม Total 35,000.00   สามหมื�นห้าพันบาทถ้วน
กาํหนดชาํระเงนิ ภายในวันที� �� ม.ค. ���� - �� ม.ค. ����
นักศึกษาต้องชําระเพิ�มเงนิค่าปรับและการชาํระเงนิจะสมบูรณ์เมื�อได้รับใบเสร็จรับเงินแล้ว

ผู้รับเงิน..................................................

พบั-ฉีกตามรอยประ

โปรดชาํระเงนิ ภายในวันที� �� ม.ค. ���� - �� ม.ค. ����

 ผู้ รับเงิน

 : นายคณาธิป ชณุหวตัร์

035770804502-0

ชื�อ-สกลุ

Cust.no. (Ref.no.1)
รหสัประจําตวั(  สามหมื�นห้าพันบาทถ้วน )

Received By

��� ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดสิุต กรุงเทพมหานคร �����

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รุ่น/กลุ่ม
��:สกต./�

วนัที�.............................

Name35,000.00 

ได้รับเงินตามใบเสร็จรับเงนิ เล่มที�.................... เลขที�..................

ภาค / ปีการศึกษา : �/����035770804502-0
นายคณาธิป ชุณหวัตร์

รหสัประจาํตวั
ชื�อ - สกุล ��:สกต./�รุ่น/กลุ่ม

35,000.00 จาํนวนเงนิ

จาํนวนเงนิ(ตัวอักษร)   สามหมื�นห้าพันบาทถ้วน

บาท

บาท

Ref.No. : 90000082596582 (สาํหรับเจ้าหน้าที�)

90000082596582

(ลงนามอาจารย์ที�ปรึกษา).............................................................

วนัที�...........................................................



ภาค / ปีการศึกษา : �/����035770804503-8

ที�  รายการ จาํนวนเงนิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สําหรับนักศึกษา)

นางสาวดวงฤทยั แก้วคํา
รหสัประจาํตวั

ใบแจ้งยอดเพื�อชาํระเงนิ  [กรณีชําระเงนิที�กองคลัง/คณะ]
Statement of Student Account

No. Descripttion Amount (Baht)

ชื�อ - สกุล
ปริญญาโท สมทบภาคคํ�าระดับการศึกษา

Ref.No. : 90000082599582

 พิมพ์รายการเมื�อ: �� มกราคม ���� ��:��

 โดย : SUREE ที� : -� - 

สาขาวชิาการสื�อสารการตลาด
รุ่น/กลุ่ม ��:สกต./� คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

��� ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดสุิต กรุงเทพมหานคร �����

  ค่าลงทะเบียนเรียน

     ��������: วิทยานิพนธ์

  ค่าบํารุงการศกึษา (เหมาจ่าย)

1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 (0-0-18) Sect. 01

0.00 

  

35,000.00 

Group (Ref.no.2)

(สําหรับเจ้าหน้าที�เก็บไว้เป็นหลกัฐาน)

 รวม Total 35,000.00   สามหมื�นห้าพันบาทถ้วน
กาํหนดชาํระเงนิ ภายในวันที� �� ม.ค. ���� - �� ม.ค. ����
นักศึกษาต้องชําระเพิ�มเงนิค่าปรับและการชาํระเงนิจะสมบูรณ์เมื�อได้รับใบเสร็จรับเงินแล้ว

ผู้รับเงิน..................................................

พบั-ฉีกตามรอยประ

โปรดชาํระเงนิ ภายในวันที� �� ม.ค. ���� - �� ม.ค. ����

 ผู้ รับเงิน

 : นางสาวดวงฤทยั แก้วคํา

035770804503-8

ชื�อ-สกลุ

Cust.no. (Ref.no.1)
รหสัประจําตวั(  สามหมื�นห้าพันบาทถ้วน )

Received By

��� ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดสิุต กรุงเทพมหานคร �����

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รุ่น/กลุ่ม
��:สกต./�

วนัที�.............................

Name35,000.00 

ได้รับเงินตามใบเสร็จรับเงนิ เล่มที�.................... เลขที�..................

ภาค / ปีการศึกษา : �/����035770804503-8
นางสาวดวงฤทัย แก้วคํา

รหสัประจาํตวั
ชื�อ - สกุล ��:สกต./�รุ่น/กลุ่ม

35,000.00 จาํนวนเงนิ

จาํนวนเงนิ(ตัวอักษร)   สามหมื�นห้าพนับาทถ้วน

บาท

บาท

Ref.No. : 90000082599582 (สาํหรับเจ้าหน้าที�)

90000082599582

(ลงนามอาจารย์ที�ปรึกษา).............................................................

วนัที�...........................................................



ภาค / ปีการศึกษา : �/����035770804504-6

ที�  รายการ จาํนวนเงนิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สําหรับนักศึกษา)

นายอัมรินทร์ สมใจ
รหสัประจาํตวั

ใบแจ้งยอดเพื�อชาํระเงนิ  [กรณีชําระเงนิที�กองคลัง/คณะ]
Statement of Student Account

No. Descripttion Amount (Baht)

ชื�อ - สกุล
ปริญญาโท สมทบภาคคํ�าระดับการศึกษา

Ref.No. : 90000082601582

 พิมพ์รายการเมื�อ: �� มกราคม ���� ��:��

 โดย : SUREE ที� : -� - 

สาขาวชิาการสื�อสารการตลาด
รุ่น/กลุ่ม ��:สกต./� คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

��� ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดสุิต กรุงเทพมหานคร �����

  ค่าลงทะเบียนเรียน

     ��������: การค้นคว้าอิสระ

  ค่าบํารุงการศกึษา (เหมาจ่าย)

1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 (0-0-9) Sect. 01

0.00 

  

35,000.00 

Group (Ref.no.2)

(สําหรับเจ้าหน้าที�เก็บไว้เป็นหลกัฐาน)

 รวม Total 35,000.00   สามหมื�นห้าพันบาทถ้วน
กาํหนดชาํระเงนิ ภายในวันที� �� ม.ค. ���� - �� ม.ค. ����
นักศึกษาต้องชําระเพิ�มเงนิค่าปรับและการชาํระเงนิจะสมบูรณ์เมื�อได้รับใบเสร็จรับเงินแล้ว

ผู้รับเงิน..................................................

พบั-ฉีกตามรอยประ

โปรดชาํระเงนิ ภายในวันที� �� ม.ค. ���� - �� ม.ค. ����

 ผู้ รับเงิน

 : นายอมัรินทร์ สมใจ

035770804504-6

ชื�อ-สกลุ

Cust.no. (Ref.no.1)
รหสัประจําตวั(  สามหมื�นห้าพันบาทถ้วน )

Received By

��� ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดสิุต กรุงเทพมหานคร �����

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รุ่น/กลุ่ม
��:สกต./�

วนัที�.............................

Name35,000.00 

ได้รับเงินตามใบเสร็จรับเงนิ เล่มที�.................... เลขที�..................

ภาค / ปีการศึกษา : �/����035770804504-6
นายอัมรินทร์ สมใจ

รหสัประจาํตวั
ชื�อ - สกุล ��:สกต./�รุ่น/กลุ่ม

35,000.00 จาํนวนเงนิ

จาํนวนเงนิ(ตัวอักษร)   สามหมื�นห้าพนับาทถ้วน

บาท

บาท

Ref.No. : 90000082601582 (สาํหรับเจ้าหน้าที�)

90000082601582

(ลงนามอาจารย์ที�ปรึกษา).............................................................

วนัที�...........................................................



ภาค / ปีการศึกษา : �/����035770804505-3

ที�  รายการ จาํนวนเงนิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สําหรับนักศึกษา)

นางสาวถรินันธ์ ปัญจาคะ
รหสัประจาํตวั

ใบแจ้งยอดเพื�อชาํระเงนิ  [กรณีชําระเงนิที�กองคลัง/คณะ]
Statement of Student Account

No. Descripttion Amount (Baht)

ชื�อ - สกุล
ปริญญาโท สมทบภาคคํ�าระดับการศึกษา

Ref.No. : 90000082607582

 พิมพ์รายการเมื�อ: �� มกราคม ���� ��:��

 โดย : SUREE ที� : -� - 

สาขาวชิาการสื�อสารการตลาด
รุ่น/กลุ่ม ��:สกต./� คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

��� ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดสุิต กรุงเทพมหานคร �����

  ค่าลงทะเบียนเรียน

     ��������: การค้นคว้าอิสระ

  ค่าบํารุงการศกึษา (เหมาจ่าย)

1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 (0-0-9) Sect. 01

0.00 

  

35,000.00 

Group (Ref.no.2)

(สําหรับเจ้าหน้าที�เก็บไว้เป็นหลกัฐาน)

 รวม Total 35,000.00   สามหมื�นห้าพันบาทถ้วน
กาํหนดชาํระเงนิ ภายในวันที� �� ม.ค. ���� - �� ม.ค. ����
นักศึกษาต้องชําระเพิ�มเงนิค่าปรับและการชาํระเงนิจะสมบูรณ์เมื�อได้รับใบเสร็จรับเงินแล้ว

ผู้รับเงิน..................................................

พบั-ฉีกตามรอยประ

โปรดชาํระเงนิ ภายในวันที� �� ม.ค. ���� - �� ม.ค. ����

 ผู้ รับเงิน

 : นางสาวถิรนนัธ์ ปัญจาคะ

035770804505-3

ชื�อ-สกลุ

Cust.no. (Ref.no.1)
รหสัประจําตวั(  สามหมื�นห้าพันบาทถ้วน )

Received By

��� ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดสิุต กรุงเทพมหานคร �����

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รุ่น/กลุ่ม
��:สกต./�

วนัที�.............................

Name35,000.00 

ได้รับเงินตามใบเสร็จรับเงนิ เล่มที�.................... เลขที�..................

ภาค / ปีการศึกษา : �/����035770804505-3
นางสาวถรินันธ์ ปัญจาคะ

รหสัประจาํตวั
ชื�อ - สกุล ��:สกต./�รุ่น/กลุ่ม

35,000.00 จาํนวนเงนิ

จาํนวนเงนิ(ตัวอักษร)   สามหมื�นห้าพนับาทถ้วน

บาท

บาท

Ref.No. : 90000082607582 (สาํหรับเจ้าหน้าที�)

90000082607582

(ลงนามอาจารย์ที�ปรึกษา).............................................................

วนัที�...........................................................



ภาค / ปีการศึกษา : �/����035770804506-1

ที�  รายการ จาํนวนเงนิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สําหรับนักศึกษา)

นางสาวกมลรัตน์ เหล่าบุญมี
รหสัประจาํตวั

ใบแจ้งยอดเพื�อชาํระเงนิ  [กรณีชําระเงนิที�กองคลัง/คณะ]
Statement of Student Account

No. Descripttion Amount (Baht)

ชื�อ - สกุล
ปริญญาโท สมทบภาคคํ�าระดับการศึกษา

Ref.No. : 90000082609582

 พิมพ์รายการเมื�อ: �� มกราคม ���� ��:��

 โดย : SUREE ที� : -� - 

สาขาวชิาการสื�อสารการตลาด
รุ่น/กลุ่ม ��:สกต./� คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

��� ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดสุิต กรุงเทพมหานคร �����

  ค่าลงทะเบียนเรียน

     ��������: วิทยานิพนธ์

  ค่าบํารุงการศกึษา (เหมาจ่าย)

1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 (0-0-18) Sect. 01

0.00 

  

35,000.00 

Group (Ref.no.2)

(สําหรับเจ้าหน้าที�เก็บไว้เป็นหลกัฐาน)

 รวม Total 35,000.00   สามหมื�นห้าพันบาทถ้วน
กาํหนดชาํระเงนิ ภายในวันที� �� ม.ค. ���� - �� ม.ค. ����
นักศึกษาต้องชําระเพิ�มเงนิค่าปรับและการชาํระเงนิจะสมบูรณ์เมื�อได้รับใบเสร็จรับเงินแล้ว

ผู้รับเงิน..................................................

พบั-ฉีกตามรอยประ

โปรดชาํระเงนิ ภายในวันที� �� ม.ค. ���� - �� ม.ค. ����

 ผู้ รับเงิน

 : นางสาวกมลรัตน์ เหล่าบญุมี

035770804506-1

ชื�อ-สกลุ

Cust.no. (Ref.no.1)
รหสัประจําตวั(  สามหมื�นห้าพันบาทถ้วน )

Received By

��� ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดสิุต กรุงเทพมหานคร �����

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รุ่น/กลุ่ม
��:สกต./�

วนัที�.............................

Name35,000.00 

ได้รับเงินตามใบเสร็จรับเงนิ เล่มที�.................... เลขที�..................

ภาค / ปีการศึกษา : �/����035770804506-1
นางสาวกมลรัตน์ เหล่าบุญมี

รหสัประจาํตวั
ชื�อ - สกุล ��:สกต./�รุ่น/กลุ่ม

35,000.00 จาํนวนเงนิ

จาํนวนเงนิ(ตัวอักษร)   สามหมื�นห้าพนับาทถ้วน

บาท

บาท

Ref.No. : 90000082609582 (สาํหรับเจ้าหน้าที�)

90000082609582

(ลงนามอาจารย์ที�ปรึกษา).............................................................

วนัที�...........................................................



ภาค / ปีการศึกษา : �/����035770804507-9

ที�  รายการ จาํนวนเงนิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สําหรับนักศึกษา)

นายพทิยาธร บุญวรรณ์
รหสัประจาํตวั

ใบแจ้งยอดเพื�อชาํระเงนิ  [กรณีชําระเงนิที�กองคลัง/คณะ]
Statement of Student Account

No. Descripttion Amount (Baht)

ชื�อ - สกุล
ปริญญาโท สมทบภาคคํ�าระดับการศึกษา

Ref.No. : 90000082610582

 พิมพ์รายการเมื�อ: �� มกราคม ���� ��:��

 โดย : SUREE ที� : -� - 

สาขาวชิาการสื�อสารการตลาด
รุ่น/กลุ่ม ��:สกต./� คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

��� ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดสุิต กรุงเทพมหานคร �����

  ค่าลงทะเบียนเรียน

     ��������: วิทยานิพนธ์

  ค่าบํารุงการศกึษา (เหมาจ่าย)

1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 (0-0-18) Sect. 01

0.00 

  

35,000.00 

Group (Ref.no.2)

(สําหรับเจ้าหน้าที�เก็บไว้เป็นหลกัฐาน)

 รวม Total 35,000.00   สามหมื�นห้าพันบาทถ้วน
กาํหนดชาํระเงนิ ภายในวันที� �� ม.ค. ���� - �� ม.ค. ����
นักศึกษาต้องชําระเพิ�มเงนิค่าปรับและการชาํระเงนิจะสมบูรณ์เมื�อได้รับใบเสร็จรับเงินแล้ว

ผู้รับเงิน..................................................

พบั-ฉีกตามรอยประ

โปรดชาํระเงนิ ภายในวันที� �� ม.ค. ���� - �� ม.ค. ����

 ผู้ รับเงิน

 : นายพิทยาธร บุญวรรณ์

035770804507-9

ชื�อ-สกลุ

Cust.no. (Ref.no.1)
รหสัประจําตวั(  สามหมื�นห้าพันบาทถ้วน )

Received By

��� ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดสิุต กรุงเทพมหานคร �����

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รุ่น/กลุ่ม
��:สกต./�

วนัที�.............................

Name35,000.00 

ได้รับเงินตามใบเสร็จรับเงนิ เล่มที�.................... เลขที�..................

ภาค / ปีการศึกษา : �/����035770804507-9
นายพทิยาธร บุญวรรณ์

รหสัประจาํตวั
ชื�อ - สกุล ��:สกต./�รุ่น/กลุ่ม

35,000.00 จาํนวนเงนิ

จาํนวนเงนิ(ตัวอักษร)   สามหมื�นห้าพนับาทถ้วน

บาท

บาท

Ref.No. : 90000082610582 (สาํหรับเจ้าหน้าที�)

90000082610582

(ลงนามอาจารย์ที�ปรึกษา).............................................................

วนัที�...........................................................



ภาค / ปีการศึกษา : �/����035770804508-7

ที�  รายการ จาํนวนเงนิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สําหรับนักศึกษา)

นางสาวโศรยา แก้วกิ�งจันทร์
รหสัประจาํตวั

ใบแจ้งยอดเพื�อชาํระเงนิ  [กรณีชําระเงนิที�กองคลัง/คณะ]
Statement of Student Account

No. Descripttion Amount (Baht)

ชื�อ - สกุล
ปริญญาโท สมทบภาคคํ�าระดับการศึกษา

Ref.No. : 90000082611582

 พิมพ์รายการเมื�อ: �� มกราคม ���� ��:��

 โดย : SUREE ที� : -� - 

สาขาวชิาการสื�อสารการตลาด
รุ่น/กลุ่ม ��:สกต./� คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

��� ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดสุิต กรุงเทพมหานคร �����

  ค่าลงทะเบียนเรียน

     ��������: การค้นคว้าอิสระ

  ค่าบํารุงการศกึษา (เหมาจ่าย)

1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 (0-0-9) Sect. 01

0.00 

  

35,000.00 

Group (Ref.no.2)

(สําหรับเจ้าหน้าที�เก็บไว้เป็นหลกัฐาน)

 รวม Total 35,000.00   สามหมื�นห้าพันบาทถ้วน
กาํหนดชาํระเงนิ ภายในวันที� �� ม.ค. ���� - �� ม.ค. ����
นักศึกษาต้องชําระเพิ�มเงนิค่าปรับและการชาํระเงนิจะสมบูรณ์เมื�อได้รับใบเสร็จรับเงินแล้ว

ผู้รับเงิน..................................................

พบั-ฉีกตามรอยประ

โปรดชาํระเงนิ ภายในวันที� �� ม.ค. ���� - �� ม.ค. ����

 ผู้ รับเงิน

 : นางสาวโศรยา แก้วกิ�งจนัทร์

035770804508-7

ชื�อ-สกลุ

Cust.no. (Ref.no.1)
รหสัประจําตวั(  สามหมื�นห้าพันบาทถ้วน )

Received By

��� ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดสิุต กรุงเทพมหานคร �����

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รุ่น/กลุ่ม
��:สกต./�

วนัที�.............................

Name35,000.00 

ได้รับเงินตามใบเสร็จรับเงนิ เล่มที�.................... เลขที�..................

ภาค / ปีการศึกษา : �/����035770804508-7
นางสาวโศรยา แก้วกิ�งจันทร์

รหสัประจาํตวั
ชื�อ - สกุล ��:สกต./�รุ่น/กลุ่ม

35,000.00 จาํนวนเงนิ

จาํนวนเงนิ(ตัวอักษร)   สามหมื�นห้าพนับาทถ้วน

บาท

บาท

Ref.No. : 90000082611582 (สาํหรับเจ้าหน้าที�)

90000082611582

(ลงนามอาจารย์ที�ปรึกษา).............................................................

วนัที�...........................................................



ภาค / ปีการศึกษา : �/����035770804509-5

ที�  รายการ จาํนวนเงนิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สําหรับนักศึกษา)

นางสาววภิาว ีเวศย์ชวลิต
รหสัประจาํตวั

ใบแจ้งยอดเพื�อชาํระเงนิ  [กรณีชําระเงนิที�กองคลัง/คณะ]
Statement of Student Account

No. Descripttion Amount (Baht)

ชื�อ - สกุล
ปริญญาโท สมทบภาคคํ�าระดับการศึกษา

Ref.No. : 90000082612582

 พิมพ์รายการเมื�อ: �� มกราคม ���� ��:��

 โดย : SUREE ที� : -� - 

สาขาวชิาการสื�อสารการตลาด
รุ่น/กลุ่ม ��:สกต./� คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

��� ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดสุิต กรุงเทพมหานคร �����

  ค่าลงทะเบียนเรียน

     ��������: การค้นคว้าอิสระ

  ค่าบํารุงการศกึษา (เหมาจ่าย)

1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 (0-0-9) Sect. 01

0.00 

  

35,000.00 

Group (Ref.no.2)

(สําหรับเจ้าหน้าที�เก็บไว้เป็นหลกัฐาน)

 รวม Total 35,000.00   สามหมื�นห้าพันบาทถ้วน
กาํหนดชาํระเงนิ ภายในวันที� �� ม.ค. ���� - �� ม.ค. ����
นักศึกษาต้องชําระเพิ�มเงนิค่าปรับและการชาํระเงนิจะสมบูรณ์เมื�อได้รับใบเสร็จรับเงินแล้ว

ผู้รับเงิน..................................................

พบั-ฉีกตามรอยประ

โปรดชาํระเงนิ ภายในวันที� �� ม.ค. ���� - �� ม.ค. ����

 ผู้ รับเงิน

 : นางสาววิภาวี เวศย์ชวลิต

035770804509-5

ชื�อ-สกลุ

Cust.no. (Ref.no.1)
รหสัประจําตวั(  สามหมื�นห้าพันบาทถ้วน )

Received By

��� ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดสิุต กรุงเทพมหานคร �����

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รุ่น/กลุ่ม
��:สกต./�

วนัที�.............................

Name35,000.00 

ได้รับเงินตามใบเสร็จรับเงนิ เล่มที�.................... เลขที�..................

ภาค / ปีการศึกษา : �/����035770804509-5
นางสาววภิาวี เวศย์ชวลติ

รหสัประจาํตวั
ชื�อ - สกุล ��:สกต./�รุ่น/กลุ่ม

35,000.00 จาํนวนเงนิ

จาํนวนเงนิ(ตัวอักษร)   สามหมื�นห้าพนับาทถ้วน

บาท

บาท

Ref.No. : 90000082612582 (สาํหรับเจ้าหน้าที�)

90000082612582

(ลงนามอาจารย์ที�ปรึกษา).............................................................

วนัที�...........................................................



ภาค / ปีการศึกษา : �/����035770804510-3

ที�  รายการ จาํนวนเงนิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สําหรับนักศึกษา)

นางสาวธัญยรัตน์ สามาอาพัฒน์
รหสัประจาํตวั

ใบแจ้งยอดเพื�อชาํระเงนิ  [กรณีชําระเงนิที�กองคลัง/คณะ]
Statement of Student Account

No. Descripttion Amount (Baht)

ชื�อ - สกุล
ปริญญาโท สมทบภาคคํ�าระดับการศึกษา

Ref.No. : 90000082629582

 พิมพ์รายการเมื�อ: �� มกราคม ���� ��:��

 โดย : SUREE ที� : -� - 

สาขาวชิาการสื�อสารการตลาด
รุ่น/กลุ่ม ��:สกต./� คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

��� ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดสุิต กรุงเทพมหานคร �����

  ค่าลงทะเบียนเรียน

     ��������: วิทยานิพนธ์

  ค่าบํารุงการศกึษา (เหมาจ่าย)

1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 (0-0-18) Sect. 01

0.00 

  

35,000.00 

Group (Ref.no.2)

(สําหรับเจ้าหน้าที�เก็บไว้เป็นหลกัฐาน)

 รวม Total 35,000.00   สามหมื�นห้าพันบาทถ้วน
กาํหนดชาํระเงนิ ภายในวันที� �� ม.ค. ���� - �� ม.ค. ����
นักศึกษาต้องชําระเพิ�มเงนิค่าปรับและการชาํระเงนิจะสมบูรณ์เมื�อได้รับใบเสร็จรับเงินแล้ว

ผู้รับเงิน..................................................

พบั-ฉีกตามรอยประ

โปรดชาํระเงนิ ภายในวันที� �� ม.ค. ���� - �� ม.ค. ����

 ผู้ รับเงิน

 : นางสาวธญัยรัตน์ สามาอาพฒัน์

035770804510-3

ชื�อ-สกลุ

Cust.no. (Ref.no.1)
รหสัประจําตวั(  สามหมื�นห้าพันบาทถ้วน )

Received By

��� ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดสิุต กรุงเทพมหานคร �����

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รุ่น/กลุ่ม
��:สกต./�

วนัที�.............................

Name35,000.00 

ได้รับเงินตามใบเสร็จรับเงนิ เล่มที�.................... เลขที�..................

ภาค / ปีการศึกษา : �/����035770804510-3
นางสาวธัญยรัตน์ สามาอาพฒัน์

รหสัประจาํตวั
ชื�อ - สกุล ��:สกต./�รุ่น/กลุ่ม

35,000.00 จาํนวนเงนิ

จาํนวนเงนิ(ตัวอักษร)   สามหมื�นห้าพนับาทถ้วน

บาท

บาท

Ref.No. : 90000082629582 (สาํหรับเจ้าหน้าที�)

90000082629582

(ลงนามอาจารย์ที�ปรึกษา).............................................................

วนัที�...........................................................



ภาค / ปีการศึกษา : �/����035770804510-3

ที�  รายการ จาํนวนเงนิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สําหรับนักศึกษา)

นางสาวธัญยรัตน์ สามาอาพัฒน์
รหสัประจาํตวั

ใบแจ้งยอดเพื�อชาํระเงนิ  [กรณีชําระเงนิที�กองคลัง/คณะ]
Statement of Student Account

No. Descripttion Amount (Baht)

ชื�อ - สกุล
ปริญญาโท สมทบภาคคํ�าระดับการศึกษา

Ref.No. : 90000082629582

 พิมพ์รายการเมื�อ: �� มกราคม ���� ��:��

 โดย : SUREE ที� : -� - 

สาขาวชิาการสื�อสารการตลาด
รุ่น/กลุ่ม ��:สกต./� คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

��� ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดสุิต กรุงเทพมหานคร �����

  ค่าลงทะเบียนเรียน

     ��������: วิทยานิพนธ์

  ค่าบํารุงการศกึษา (เหมาจ่าย)

1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 (0-0-18) Sect. 01

0.00 

  

35,000.00 

Group (Ref.no.2)

(สําหรับเจ้าหน้าที�เก็บไว้เป็นหลกัฐาน)

 รวม Total 35,000.00   สามหมื�นห้าพันบาทถ้วน
กาํหนดชาํระเงนิ ภายในวันที� �� ม.ค. ���� - �� ม.ค. ����
นักศึกษาต้องชําระเพิ�มเงนิค่าปรับและการชาํระเงนิจะสมบูรณ์เมื�อได้รับใบเสร็จรับเงินแล้ว

ผู้รับเงิน..................................................

พบั-ฉีกตามรอยประ

โปรดชาํระเงนิ ภายในวันที� �� ม.ค. ���� - �� ม.ค. ����

 ผู้ รับเงิน

 : นางสาวธญัยรัตน์ สามาอาพฒัน์

035770804510-3

ชื�อ-สกลุ

Cust.no. (Ref.no.1)
รหสัประจําตวั(  สามหมื�นห้าพันบาทถ้วน )

Received By

��� ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดสิุต กรุงเทพมหานคร �����

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รุ่น/กลุ่ม
��:สกต./�

วนัที�.............................

Name35,000.00 

ได้รับเงินตามใบเสร็จรับเงนิ เล่มที�.................... เลขที�..................

ภาค / ปีการศึกษา : �/����035770804510-3
นางสาวธัญยรัตน์ สามาอาพฒัน์

รหสัประจาํตวั
ชื�อ - สกุล ��:สกต./�รุ่น/กลุ่ม

35,000.00 จาํนวนเงนิ

จาํนวนเงนิ(ตัวอักษร)   สามหมื�นห้าพนับาทถ้วน

บาท

บาท

Ref.No. : 90000082629582 (สาํหรับเจ้าหน้าที�)

90000082629582

(ลงนามอาจารย์ที�ปรึกษา).............................................................

วนัที�...........................................................



ภาค / ปีการศึกษา : �/����035770804514-5

ที�  รายการ จาํนวนเงนิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สําหรับนักศึกษา)

นางสาวศิรินทพิย์ จารุพนัธ์
รหสัประจาํตวั

ใบแจ้งยอดเพื�อชาํระเงนิ  [กรณีชําระเงนิที�กองคลัง/คณะ]
Statement of Student Account

No. Descripttion Amount (Baht)

ชื�อ - สกุล
ปริญญาโท สมทบภาคคํ�าระดับการศึกษา

Ref.No. : 90000082633582

 พิมพ์รายการเมื�อ: �� มกราคม ���� ��:��

 โดย : SUREE ที� : -� - 

สาขาวชิาการสื�อสารการตลาด
รุ่น/กลุ่ม ��:สกต./� คณะเทคโนโลยสืี�อสารมวลชน

��� ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดสุิต กรุงเทพมหานคร �����

  ค่าลงทะเบียนเรียน

     ��������: วิทยานิพนธ์

  ค่าบํารุงการศกึษา (เหมาจ่าย)

1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 (0-0-18) Sect. 01

0.00 

  

35,000.00 

Group (Ref.no.2)

(สําหรับเจ้าหน้าที�เก็บไว้เป็นหลกัฐาน)

 รวม Total 35,000.00   สามหมื�นห้าพันบาทถ้วน
กาํหนดชาํระเงนิ ภายในวันที� �� ม.ค. ���� - �� ม.ค. ����
นักศึกษาต้องชําระเพิ�มเงนิค่าปรับและการชาํระเงนิจะสมบูรณ์เมื�อได้รับใบเสร็จรับเงินแล้ว

ผู้รับเงิน..................................................

พบั-ฉีกตามรอยประ

โปรดชาํระเงนิ ภายในวันที� �� ม.ค. ���� - �� ม.ค. ����

 ผู้ รับเงิน

 : นางสาวศิรินทิพย์ จารุพนัธ์

035770804514-5

ชื�อ-สกลุ

Cust.no. (Ref.no.1)
รหสัประจําตวั(  สามหมื�นห้าพันบาทถ้วน )

Received By

��� ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดสิุต กรุงเทพมหานคร �����

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รุ่น/กลุ่ม
��:สกต./�

วนัที�.............................

Name35,000.00 

ได้รับเงินตามใบเสร็จรับเงนิ เล่มที�.................... เลขที�..................

ภาค / ปีการศึกษา : �/����035770804514-5
นางสาวศิรินทพิย์ จารุพนัธ์

รหสัประจาํตวั
ชื�อ - สกุล ��:สกต./�รุ่น/กลุ่ม

35,000.00 จาํนวนเงนิ

จาํนวนเงนิ(ตัวอักษร)   สามหมื�นห้าพนับาทถ้วน

บาท

บาท

Ref.No. : 90000082633582 (สาํหรับเจ้าหน้าที�)

90000082633582

(ลงนามอาจารย์ที�ปรึกษา).............................................................

วนัที�...........................................................


