
ภาค / ปีการศึกษา : �/����035870804501-0

ที�  รายการ จาํนวนเงนิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สาํหรับนักศึกษา)

นายสุจินต์ ไวยศิลป์
รหสัประจาํตวั

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

No. Descripttion Amount (Baht)

ชื�อ - สกุล
ปริญญาโท สมทบภาคคํ�าระดับการศึกษา

Ref.No. : 90000091982582

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

 โดย : SUREE ที� : -� - 

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

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

  ค่าลงทะเบียนเรียน

     ��������: หลกัการตลาดเชิงกลยทุธ์

     ��������: การจดัการการสื�อสารการตลาด

     ��������: สมัมนาการสื�อสารการตลาดเชิงบรูณาการ

     ��������: การเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภค

     ��������: การจดัการการตลาดเชิงกิจกรรม

  ค่าบํารุงการศกึษา (เหมาจ่าย)

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

Sect. 01

Sect. 01

Sect. 01

Sect. 01

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

 : นายสจิุนต์ ไวยศิลป์

035870804501-0

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 : �/����035870804501-0
นายสุจนิต์ ไวยศิลป์

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

35,000.00 จาํนวนเงนิ

จาํนวนเงนิ(ตัวอักษร)   สามหมื�นห้าพันบาทถ้วน

บาท

บาท

Ref.No. : 90000091982582 (สาํหรับเจ้าหน้าที�)

90000091982582

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

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



ภาค / ปีการศึกษา : �/����035870804502-8

ที�  รายการ จาํนวนเงนิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สําหรับนักศึกษา)

นางสาวพิยดา ทองประเสริฐ
รหสัประจาํตวั

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

No. Descripttion Amount (Baht)

ชื�อ - สกุล
ปริญญาโท สมทบภาคคํ�าระดับการศึกษา

Ref.No. : 90000091983582

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

 โดย : SUREE ที� : -� - 

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

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

  ค่าลงทะเบียนเรียน

     ��������: หลกัการตลาดเชิงกลยทุธ์

     ��������: การจดัการการสื�อสารการตลาด

     ��������: สมัมนาการสื�อสารการตลาดเชิงบรูณาการ

     ��������: การเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภค

     ��������: การจดัการการตลาดเชิงกิจกรรม

  ค่าบํารุงการศกึษา (เหมาจ่าย)

1 
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3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

Sect. 01

Sect. 01

Sect. 01

Sect. 01

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

 : นางสาวพิยดา ทองประเสริฐ

035870804502-8

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 : �/����035870804502-8
นางสาวพยิดา ทองประเสริฐ

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

35,000.00 จาํนวนเงนิ

จาํนวนเงนิ(ตัวอักษร)   สามหมื�นห้าพนับาทถ้วน

บาท

บาท

Ref.No. : 90000091983582 (สาํหรับเจ้าหน้าที�)

90000091983582

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

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



ภาค / ปีการศึกษา : �/����035870804503-6

ที�  รายการ จาํนวนเงนิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สําหรับนักศึกษา)

นางสาวศิริรัตน์ แตงแดง
รหสัประจาํตวั

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

No. Descripttion Amount (Baht)

ชื�อ - สกุล
ปริญญาโท สมทบภาคคํ�าระดับการศึกษา

Ref.No. : 90000091984582

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

 โดย : SUREE ที� : -� - 

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

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

  ค่าลงทะเบียนเรียน

     ��������: หลกัการตลาดเชิงกลยทุธ์

     ��������: การจดัการการสื�อสารการตลาด

     ��������: สมัมนาการสื�อสารการตลาดเชิงบรูณาการ

     ��������: การเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภค

     ��������: การจดัการการตลาดเชิงกิจกรรม

  ค่าบํารุงการศกึษา (เหมาจ่าย)

1 
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3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

Sect. 01

Sect. 01

Sect. 01

Sect. 01

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

 : นางสาวศิริรัตน์ แตงแดง

035870804503-6

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 : �/����035870804503-6
นางสาวศิริรัตน์ แตงแดง

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

35,000.00 จาํนวนเงนิ

จาํนวนเงนิ(ตัวอักษร)   สามหมื�นห้าพนับาทถ้วน

บาท

บาท

Ref.No. : 90000091984582 (สาํหรับเจ้าหน้าที�)

90000091984582

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

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



ภาค / ปีการศึกษา : �/����035870804504-4

ที�  รายการ จาํนวนเงนิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สําหรับนักศึกษา)

นางสาวณัฐชยา ศรีนอก
รหสัประจาํตวั

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

No. Descripttion Amount (Baht)

ชื�อ - สกุล
ปริญญาโท สมทบภาคคํ�าระดับการศึกษา

Ref.No. : 90000091985582

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

 โดย : SUREE ที� : -� - 

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

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

  ค่าลงทะเบียนเรียน

     ��������: หลกัการตลาดเชิงกลยทุธ์

     ��������: การจดัการการสื�อสารการตลาด

     ��������: สมัมนาการสื�อสารการตลาดเชิงบรูณาการ

     ��������: การเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภค

     ��������: การจดัการการตลาดเชิงกิจกรรม

  ค่าบํารุงการศกึษา (เหมาจ่าย)

1 
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3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

Sect. 01

Sect. 01

Sect. 01

Sect. 01

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

 : นางสาวณฐัชยา ศรีนอก

035870804504-4

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 : �/����035870804504-4
นางสาวณัฐชยา ศรีนอก

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

35,000.00 จาํนวนเงนิ

จาํนวนเงนิ(ตัวอักษร)   สามหมื�นห้าพนับาทถ้วน

บาท

บาท

Ref.No. : 90000091985582 (สาํหรับเจ้าหน้าที�)

90000091985582

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

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



ภาค / ปีการศึกษา : �/����035870804505-1

ที�  รายการ จาํนวนเงนิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สําหรับนักศึกษา)

นางสาวปรียาณัฐ เสริมศิลป์
รหสัประจาํตวั

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

No. Descripttion Amount (Baht)

ชื�อ - สกุล
ปริญญาโท สมทบภาคคํ�าระดับการศึกษา

Ref.No. : 90000091986582

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

 โดย : SUREE ที� : -� - 

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

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

  ค่าลงทะเบียนเรียน

     ��������: หลกัการตลาดเชิงกลยทุธ์

     ��������: การจดัการการสื�อสารการตลาด

     ��������: สมัมนาการสื�อสารการตลาดเชิงบรูณาการ

     ��������: การเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภค

     ��������: การจดัการการตลาดเชิงกิจกรรม

  ค่าบํารุงการศกึษา (เหมาจ่าย)

1 
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3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

Sect. 01

Sect. 01

Sect. 01

Sect. 01

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

 : นางสาวปรียาณฐั เสริมศิลป์

035870804505-1

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 : �/����035870804505-1
นางสาวปรียาณัฐ เสริมศิลป์

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

35,000.00 จาํนวนเงนิ

จาํนวนเงนิ(ตัวอักษร)   สามหมื�นห้าพนับาทถ้วน

บาท

บาท

Ref.No. : 90000091986582 (สาํหรับเจ้าหน้าที�)

90000091986582

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

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



ภาค / ปีการศึกษา : �/����035870804508-5

ที�  รายการ จาํนวนเงนิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สําหรับนักศึกษา)

นางสาวศรีสุชา มูซาพงษ์
รหสัประจาํตวั

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

No. Descripttion Amount (Baht)

ชื�อ - สกุล
ปริญญาโท สมทบภาคคํ�าระดับการศึกษา

Ref.No. : 90000092007582

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

 โดย : SUREE ที� : -� - 

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

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

  ค่าลงทะเบียนเรียน

     ��������: หลกัการตลาดเชิงกลยทุธ์

     ��������: การจดัการการสื�อสารการตลาด

     ��������: สมัมนาการสื�อสารการตลาดเชิงบรูณาการ

     ��������: การเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภค

     ��������: การจดัการการตลาดเชิงกิจกรรม

  ค่าบํารุงการศกึษา (เหมาจ่าย)

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

Sect. 01

Sect. 01

Sect. 01

Sect. 01

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

 : นางสาวศรีสชุา มซูาพงษ์

035870804508-5

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 : �/����035870804508-5
นางสาวศรีสุชา มูซาพงษ์

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

35,000.00 จาํนวนเงนิ

จาํนวนเงนิ(ตัวอักษร)   สามหมื�นห้าพนับาทถ้วน

บาท

บาท

Ref.No. : 90000092007582 (สาํหรับเจ้าหน้าที�)

90000092007582

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

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



ภาค / ปีการศึกษา : �/����035870804509-3

ที�  รายการ จาํนวนเงนิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สําหรับนักศึกษา)

นางสาวกชกร บุญโสภา
รหสัประจาํตวั

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

No. Descripttion Amount (Baht)

ชื�อ - สกุล
ปริญญาโท สมทบภาคคํ�าระดับการศึกษา

Ref.No. : 90000093102582

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

 โดย : SUREE ที� : -� - 

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

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

  ค่าลงทะเบียนเรียน

     ��������: หลกัการตลาดเชิงกลยทุธ์

     ��������: การจดัการการสื�อสารการตลาด

     ��������: สมัมนาการสื�อสารการตลาดเชิงบรูณาการ

     ��������: การเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภค

     ��������: การจดัการการตลาดเชิงกิจกรรม

  ค่าบํารุงการศกึษา (เหมาจ่าย)

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

Sect. 01

Sect. 01

Sect. 01

Sect. 01

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

 : นางสาวกชกร บญุโสภา

035870804509-3

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 : �/����035870804509-3
นางสาวกชกร บุญโสภา

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

35,000.00 จาํนวนเงนิ

จาํนวนเงนิ(ตัวอักษร)   สามหมื�นห้าพนับาทถ้วน

บาท

บาท

Ref.No. : 90000093102582 (สาํหรับเจ้าหน้าที�)

90000093102582

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

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



ภาค / ปีการศึกษา : �/����035870804511-9

ที�  รายการ จาํนวนเงนิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สําหรับนักศึกษา)

นางสาวกณัวาสรณ์ มีเดช
รหสัประจาํตวั

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

No. Descripttion Amount (Baht)

ชื�อ - สกุล
ปริญญาโท สมทบภาคคํ�าระดับการศึกษา

Ref.No. : 90000093104582

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

 โดย : SUREE ที� : -� - 

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

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

  ค่าลงทะเบียนเรียน

     ��������: หลกัการตลาดเชิงกลยทุธ์

     ��������: การจดัการการสื�อสารการตลาด

     ��������: สมัมนาการสื�อสารการตลาดเชิงบรูณาการ

     ��������: การเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภค

     ��������: การจดัการการตลาดเชิงกิจกรรม

  ค่าบํารุงการศกึษา (เหมาจ่าย)

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

3 (3-0-6)

Sect. 01

Sect. 01

Sect. 01

Sect. 01

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

 : นางสาวกณัวาสรณ์ มีเดช

035870804511-9

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 : �/����035870804511-9
นางสาวกัณวาสรณ์ มีเดช

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

35,000.00 จาํนวนเงนิ

จาํนวนเงนิ(ตัวอักษร)   สามหมื�นห้าพนับาทถ้วน

บาท

บาท

Ref.No. : 90000093104582 (สาํหรับเจ้าหน้าที�)

90000093104582

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

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


