ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
__________________________________________________________

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นั้น บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในหลักสูตรดังต่อไปนี้
ภาคปกติ
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 4 คน
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 1 คน
ภาคพิเศษ
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวน 9 คน
2. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวน 20 คน (สำรอง 10 คน)
3. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จำนวน 5 คน
4. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา จำนวน 11 คน
5. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จำนวน 12 คน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 4 คน ได้แก่
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา
ชื่อ-นามสุกล
1

640905101

นางสาวนุชจรี

คิ้วสกุลกาญจน์

2

640905102

นางสาวพรนภา

มั่งทอง

3

640905103

นางสาวเฟื่องฟ้า

ครองชัยภูมิ

4

640905104

นายสืบพงศ์

เผ่าไทย

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 1 คน ได้แก่
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา
ชื่อ-นามสุกล
1

649905101

นางสาวญิณดา

แสงสวัสดิ์

- 2 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวน 9 คน ได้แก่
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา
ชื่อ-นามสุกล
1

640100101

นายกฤษฎา

ฮาดภักดี

2

640100102

นายเกริกไกร

เต็มมูล

3

640100103

นางสาวจิรกาญจน์

แผนกุล

4

640100104

ว่าที่ร้อยตรี จุมพล

เอื้องเพ็ชร์

5

640100105

นางสาวบูรนาถ

เฉยฉิน

6

640100106

นางสาวปรียา

พลายพงษา

7

640100107

นางสาววชรกมล

สุศรี

8

640100108

นางสาวสิริกร

เกตุประเสริฐวงศ์

9

640100109

นางสุนีย์

เหมรัตน์

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวน 20 คน (สำรอง 10 คน) ได้แก่
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา
ชื่อ-นามสกุล
1

649100101

นางสาวกานติมา

กานดา

2

649100102

นายกิตติศักดิ์

แก้วอ่อน

3

649100103

นายกิตติศักดิ์

เต็กจินดา

4

649100104

นางสาวจิรัชญา

นาคพิทักษ์

5

649100105

นางสาวชลิดา

อินทร์ถนอม

6

649100106

นายชัยณรงค์

ประดับนาค

7

649100107

นางสาวณัชชา

อุตสาหะ

8

649100108

นายทวีศักดิ์

ชะเราะ

9

649100109

นายทีปกร

อาริภู

10

649100110

นางสาวธิดารักษ์

ฟักเงิน

11

649100111

นายนวินธร

ทองคำ

12

649100112

นางนิลาวรรณ

สุวรรณมณี

13

649100113

นางสาวปัทมา

กาฬภักดี

14

649100114

นางสาวพรทิพย์

กลิ่นดอกแก้ว

- 3 ลำดับที่

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-นามสกุล

15

649100115

นายภานุวัฒน์

ยงยิ่งเชาว์

16

649100116

นางสาวรดา

สังข์แก้ว

17

649100117

นางสาวรุ้งศิลา

กรุดแก้ว

18

649100118

นายสุนทร

รุ่งสว่าง

19

649100119

นางสาวสุพรรณศรี

พันธุ์แตง

20

649100120 นายอภิสิทธิ์
วงศ์พันธุ์ทอง
หมายเหตุกรณีที่ผู้มีรายชื่อลำดับ 1-20 ไม่ลงทะเบียนรายงานตัวภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2564
เวลา 15.00 น. มหาวิทยาลัยจะเรียกผู้มีรายชื่อสำรอง เข้ารายงานตัวตามลำดับ จนครบตามจำนวนที่
มหาวิทยาลัยประกาศรับนักศึกษา
ลำดับที่
เลขประจำตัวสอบ
ชื่อ-นามสกุล

สำรองลำดับ 1

641041050

ว่าที่ร้อยตรีหญิง รัชนี

เที่ยงลิ้ม

สำรองลำดับ 2

641041025

นางธนิกนันทิ์

วงษ์พันธ์

สำรองลำดับ 3

641041062

นางสาวบุษยมาศ

มะลิแย้ม

สำรองลำดับ 4

641041088

นางสาวภัสกร

แดงหรา

สำรองลำดับ 5

641041100

นางภาวิณี

เพชรลอ

สำรองลำดับ 6

641041075

นายวรายุฑ

พิสิทธิ์ไพบูลย์

สำรองลำดับ 7

641041027

นางสาวมนธิดา

เก่งนำชัยตระกูล

สำรองลำดับ 8

641041004

นายพรพจน์

ยศอินทร์

สำรองลำดับ 9

641041077

นางสาวพิมพ์ชนิษฐา

ปัญญาบุตร

สำรองลำดับ 10

641041039

นางสาวเพียงตะวัน

อ้าวเจริญ

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จำนวน 5 คน ได้แก่
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา
ชื่อ-นามสุกล
1

649400101

นายจิระพันธ์

เครือพลับ

2

649400102

นางสาวพนิดา

แซ่ลิ้ม

3

649400103

นางสาวภิญญาพัชญ์

เกิดวัดท่า

4

649400104

นางสาวสมลักษณ์

รื่นโพธิ์วงศ์

5

649400105

นางสาวสุกานดา

ฮวดยินดี

- 4 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา จำนวน 11 คน ได้แก่
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา
ชื่อ-นามสุกล
1

649145101

นางสาวจุฑามณี

ทิพย์โสตนัยนา

2

649145102

นายธงชัย

ภาพสุวรรณ

3

649145103

นางสาวนิสารัตน์

กล้าหาญ

4

649145104

นายปฏิภาณ

อ่องโอภาส

5

649145105

นายรวี

น้อยพิทักษ์

6

649145106

นางสาวรัศมี

มงกุฎ

7

649145107

นางสาวรุจิรา

โสตรโยม

8

649145108

นางสาววันดี

พันธุ์โท

9

649145109

นายสุรพันธ์

พรมแตง

10

649145110

นายสุรศักดิ์

จีนแฉ่ง

11

649145111

นายอภิชา

ชวกิจโสภณ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จำนวน 12 คน ได้แก่
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา
ชื่อ-นามสุกล
1

649500101

นายกรรภิรมย์

ดรพล

2

649500102

นายคชพล

แสงจันทร์

3

649500103

นายจตุพร

แซ่ลิ้ม

4

649500104

นายณัทกร

แก้วพิจิตร

5

649500105

นางสาวธีราภรณ์

น้อยมา

6

649500106

นายนันท์ธพัท

เตชศรีวิโรจน์

7

649500107

นางสาวปรียาภรณ์

สวัสดี

8

649500108

นางสาวพรรัมภา

รอดศิริ

9

649500109

นางสาววิจิตรา

ศรีสมบูรณ์

10

649500110

นายศรรักษ์

คุ้มสิงห์สันต์

11

649500111

นายสิทธิศักดิ์

ผิวบาง

12

649500112

นายอัครพัชร์

ภู่คำ

- 5 ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาลงทะเบียนรายงานตัวโดยดำเนินการดังนี้
1. ชำระค่าธรรมเนียมในการรายงานตัว ดังนี้
1.1 ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
1,000 บาท
1.2 ค่าประกันของเสียหาย
500 บาท
1.3 ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา
200 บาท
1.4 ค่าธรรมเนียมศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564
1.4.1
ปริญญาเอก ภาคพิเศษ 35,000 บาท
1.4.2
ปริญญาเอก ภาคปกติ 20,000 บาท
1.4.3
ปริญญาโท ภาคพิเศษ 22,000 บาท
1.4.2
ปริญญาโท ภาคปกติ 15,000 บาท
โดยให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาพิมพ์ใบลงทะเบียน และชำระเงินผ่านธนาคารที่มหาวิทยาลัยกำหนดท้าย
ใบลงทะเบียน หรือ Counter Service
2. ลงทะเบียนรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ http://short.npru.ac.th/grad ภายในวันที่ 25
มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น. พร้อมแนบไฟล์หลักฐานการรายงานตัว ดังนี้
2.1 แบบฟอร์มใบรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่กรอกข้อมูลแล้ว
2.2 หลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมในการรายงานตัว (ตามข้อ 1)
2.3 ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นดำ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
2.4 ไฟล์สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ พร้อมลงนามรับรองสำเนา
และควรขีดคร่อมพร้อมระบุวัตถุประสงค์
"เพื่อใช้สำหรับการรายงานตัวเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐมเท่านั้น"
2.5 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล คำนำหน้าชื่อ (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนา
2.6 สำเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา (สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่าง
ประเทศ ต้องมีหนังสือรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) พร้อมลงนามรับรองสำเนา
2.7 สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ในกรณีที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีต่อเนื่อง (2 ปี)
ให้ใช้ใบแสดงผลการเรียนของระดับอนุปริญญา หรือ ปวส. ประกอบ พร้อมลงนามรับรองสำเนา
3. นักศึกษาใหม่เข้ารับการปฐมนิเทศแบบออนไลน์ วันที่ 27 มิถุนายน 2564 เวลา 9.30 น. ตาม
แนวทางและกำหนดการที่แจ้งในเว็บไซต์งานบัณฑิตศึกษา http://grad.npru.ac.th
ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่งานบัณฑิตศึกษาโทรศัพท์หมายเลข 034261069 หรือทาง
กล่องข้อความเฟซบุ๊ก "งานบัณฑิตศึกษา ม.ราชภัฏนครปฐม"
ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564

(อาจารย์ ชัยยุธ มณีรัตน์)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
21 มิ.ย. 64 เวลา 15:50:42 Non-PKI Server Sign
Signature Code : QwBBA-DkAOQ-BCADg-AOQA4

ใบรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
งานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ภาค

 ปกติ
 ภาคพิเศษ

หลักสูตร  ปริญญาโท
 ปริญญาเอก

ติดรู ป
1 นิ้ว

สาขาวิชา..............................................................................
หมู่เรียน.............................รหัสประจาตัว.............................
ภาคเรียนที่เข้าศึกษา ........................1/2564......................

1. ข้อมูลส่วนตัว (เขียนบรรจง)
ชื่อ-สกุล ภาษาไทย ...........................................................................................................................................................................
ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่) ...............................................................................................................................................
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน
วัน เดือน ปีเกิด...............................................................................ชาติ.............................สัญชาติ......................ศาสนา...................
ที่อยู่ที่ติดต่อได้...................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์............................................................ E-mail .......................................
2. ข้อมูลการศึกษาเดิม
วุฒิการศึกษา
สถานศึกษา
จังหวัด
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

3. ข้อมูลการทางาน
อาชีพ  รับราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 พนักงานบริษัท  อื่นๆ ..........................................................
สถานที่ทางาน.....................................................................................................................................................................................
ที่อยู่หรือที่ตั้ง......................................................................................................................................................................................
............................................................รหัสไปรษณีย์........................... โทรศัพท์.................................. โทรสาร............................
4. สถานภาพการเข้าเป็นนักศึกษา
 สอบคัดเลือก  ย้ายสถานศึกษา  อื่นๆ .......................................................................................................................
เข้าเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้เมื่อวันที่........เดือน......................พ.ศ. ............ (วันที่รายงานตัวและเข้ารับการปฐมนิเทศ)
ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจระเบียบสภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏว่าด้วยคุณสมบัติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึ กษาดีแล้ว
และขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ถ้ามีการตรวจพบข้อบกพร่องในภายหลัง ข้าพเจ้ายินดีพ้นจากสถานภาพการเป็นนักศึกษา
ทันที โดยไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยทุกประการ
ลงชื่อ .............................................................................
(.............................................................................)
วันที่ ............../ ............................../ .................
กรรมการตรวจหลักฐาน
กรรมการรับชาระเงิน
ได้ตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ ครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบ
ได้รับเงิน จานวน ..................................................................บาท
การรายงานตัวเป็นนักศึกษาแล้ว
ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่ ........................... เลขที่ ........................
ลงวันที่............................................................................
ลงชื่อ..........................................................ผู้ตรวจหลักฐาน
ลงชื่อ...............................................................................ผู้รับเงิน
(....................................................................)
(....................................................................)
วันที่...................เดือน..........................พ.ศ. ...............
วันที่...................เดือน..........................พ.ศ. ...............

กาหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564
วันที่ 27 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00-12.00 น.
(ออนไลน์)

9.00 น.

เริ่มลงทะเบียน และเตรียมเข้าร่วมการปฐมนิเทศ ผ่านโปรแกรม Zoom ที่
https://zoom.us/j/91418653944?pwd=a3owNnFRTXhQUml0d1JiamJzblVLQT09
Meeting ID: 914 1865 3944
Passcode: 598392

9.30-9.45 น.

พิธีเปิดงาน โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

9.45-10.15 น.

คณบดีกล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาใหม่
(คณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณบดีคณะครุศาสตร์ และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี)

10.15-10.45 น.

ประธานสาขาฯ แนะนาการเรียนเบื้องต้น

10.45-11.00 น.

ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แนะนาช่องทางการติดต่องาน
บัณฑิตศึกษา และการติดต่อรับบริการในมหาวิทยาลัย

11.00-11.30 น.

งานบัณฑิตศึกษา แนะนาเว็บไซต์ วิธีการใช้ระบบทะเบียน การขอใช้ user SSO
การยืมหนังสือห้องสมุด ขั้นตอนวิทยานิพนธ์ เป็นต้น

11.30-12.00 น.

พิธีปิด

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Nakhon Pathom Rajabhat University

ใบแจ้งการชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน/ใบเสร็จรับเงิน

(ส่วนที่ 1 สาหรับนักศึกษา)
พิมพ์รายการเมื่อ: 22/06/64 11:56
เลขที่อ้างอิง/Ref No. : 0108963564080176

ภาคการศึกษาที่ : 1/2564

Statement of Student Account

รหัสประจาตัว : 649400101

ชื่อ - สกุล : นายจิระพันธ์ เครือพลับ

ศูนย์ : คณะ : ครุศาสตร์

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคพิเศษ
สาขาวิชา : หลักสูตรและการสอน
รายการ
Descripttion

ที่
No.
1
2
3
4
5

หมู่เรียน : M.CI.64.1
หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต หมู่เรียน
จานวนเงิน
Credits Section Amount (Baht)

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ บัณฑิต
ค่าออกบัตรประจาตัวนักศึกษา บัณฑิต
ค่าประกันของเสียหาย บัณฑิต
วิชาที่ลงทะเบียนเรียน
1125001-60 : หลักการศึกษาและการเรียนการสอน
1125002-60 : นวัตกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผล
1125004-60 : คอมพิวเตอร์สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1126101-60 : ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา

22,000.00
1,000.00
200.00
500.00
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

M.CI.64.1
M.CI.64.1
M.CI.64.1
M.CI.64.1

**โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน**
**โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนไปชาระเงินที่ธนาคาร**

สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

รวม 12 หน่วยกิต

23,700.00

สาหรับเจ้าหน้าที่รับเงิน

***** กาหนดชาระเงิน ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 1 สิงหาคม 2564 *****
กรุณาชาระเงินด้วยเงินสด และชาระตามจานวนเงินทีร่ ะบุ มิฉะนัน้ จะถือว่าไม่มีการชาระเงินค่าลงทะเบียน
กรุณาเก็บเอกสารนีไ้ ว้เป็นหลักฐานการลงทะเบียน
เพือ่ ความสะดวกของท่าน กรุณานาเอกสารฉบับนีไ้ ปชาระเงินได้ทธี่ นาคารทีม่ ีรายชือ่ ทุกสาขาทัว่ ประเทศ

ผู้รับเงิน.................................
วันที่......../.........../...........
(ลงลายมือชือ่ และประทับตรา)

คาเตือน : การลงทะเบียนและใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์เมือ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้รับเงินและเจ้าหน้าทีธ่ นาคารลงมือชือ่ และประทับตราเรียบร้อยแล้ว

(ส่วนที่ 2 สาหรับธนาคาร)
ใบแจ้
ง
การช
าระเงิน (เพื่อนาเข้าบัญชี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
85 ถนนมาลัยแมน อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
(โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน)
ภาคการศึกษาที่ : 1/2564 ***** ชาระเงินได้ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 1 สิงหาคม 2564 *****
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 148-0-02413-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) ชื่อ/Name : นายจิระพันธ์ เครือพลับ
ธนาคารกรุงไทย จากัด(มหาชน) Comp Code : 8590 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
รหัสนักศึกษา/Student Code (Ref.1) : 649400101
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 764-300662-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) เลขที่อา้ งอิง/Ref.No.(Ref.2) : 0108963564080176
ธนาคารกรุงเทพ จากัด(มหาชน) Comp Code : npru (ค่าธรรมเนียม 8 บาท )
ชื่อผู้นาฝาก/เบอร์โทร .............................../................................
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จากัด เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร / Bank Use Only
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )

จานวนเงิน

23,700.00

จานวนเงินตัวอักษร

สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

ผู้รับเงิน
Received By
ผู้รับมอบอานาจ
Authorized By

คาชีแ้ จง 1. หากชาระเงินเกินวันทีก่ าหนดหรือไม่ตรงกับยอดหนีท้ รี่ ะบุ ธนาคารจะไม่รับ
2. โปรดชาระเงินภายในวันทีท่ กี่ าหนด มิฉะนัน้ จะเสียค่าปรับตามประกาศของมหาวิทยาลัย
3. ในการชาระเงินผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร นักศึกษาจะต้องนาเอกสารฉบับนีย้ ื่นต่อเจ้าหน้าทีธ่ นาคาร และขอรับใบเสร็จทีม่ ีลายเซ็นเจ้าหน้าทีธ่ นาคารพร้อมประทับตราธนาคารทุกครั้ง

Ì|Ç)~Â%0vÂÈ0ÉmÇ`~Â*È1ÉmÇ!(ÄC`(!lÉmÇ7fÂÈ0
|09940005168600064940010101089635640801762370000
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Nakhon Pathom Rajabhat University

ใบแจ้งการชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน/ใบเสร็จรับเงิน

(ส่วนที่ 1 สาหรับนักศึกษา)
พิมพ์รายการเมื่อ: 22/06/64 11:56
เลขที่อ้างอิง/Ref No. : 0108963464080176

ภาคการศึกษาที่ : 1/2564

Statement of Student Account

รหัสประจาตัว : 649400102

ชื่อ - สกุล : นางสาวพนิดา แซ่ลิ้ม

หมู่เรียน : M.CI.64.1

ศูนย์ : คณะ : ครุศาสตร์

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคพิเศษ
สาขาวิชา : หลักสูตรและการสอน
รายการ
Descripttion

หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต หมู่เรียน
จานวนเงิน
Credits Section Amount (Baht)

ที่
No.
1
2
3
4
5

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ บัณฑิต
ค่าออกบัตรประจาตัวนักศึกษา บัณฑิต
ค่าประกันของเสียหาย บัณฑิต
วิชาที่ลงทะเบียนเรียน
1125001-60 : หลักการศึกษาและการเรียนการสอน
1125002-60 : นวัตกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผล
1125004-60 : คอมพิวเตอร์สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1126101-60 : ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา

22,000.00
1,000.00
200.00
500.00
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

M.CI.64.1
M.CI.64.1
M.CI.64.1
M.CI.64.1

**โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน**
**โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนไปชาระเงินที่ธนาคาร**

สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

รวม 12 หน่วยกิต

23,700.00

สาหรับเจ้าหน้าที่รับเงิน

***** กาหนดชาระเงิน ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 1 สิงหาคม 2564 *****
กรุณาชาระเงินด้วยเงินสด และชาระตามจานวนเงินทีร่ ะบุ มิฉะนัน้ จะถือว่าไม่มีการชาระเงินค่าลงทะเบียน
กรุณาเก็บเอกสารนีไ้ ว้เป็นหลักฐานการลงทะเบียน
เพือ่ ความสะดวกของท่าน กรุณานาเอกสารฉบับนีไ้ ปชาระเงินได้ทธี่ นาคารทีม่ ีรายชือ่ ทุกสาขาทัว่ ประเทศ

ผู้รับเงิน.................................
วันที่......../.........../...........
(ลงลายมือชือ่ และประทับตรา)

คาเตือน : การลงทะเบียนและใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์เมือ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้รับเงินและเจ้าหน้าทีธ่ นาคารลงมือชือ่ และประทับตราเรียบร้อยแล้ว

(ส่วนที่ 2 สาหรับธนาคาร)
ใบแจ้
ง
การช
าระเงิน (เพื่อนาเข้าบัญชี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
85 ถนนมาลัยแมน อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
(โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน)
ภาคการศึกษาที่ : 1/2564 ***** ชาระเงินได้ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 1 สิงหาคม 2564 *****
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 148-0-02413-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) ชื่อ/Name : นางสาวพนิดา แซ่ลิ้ม
ธนาคารกรุงไทย จากัด(มหาชน) Comp Code : 8590 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
รหัสนักศึกษา/Student Code (Ref.1) : 649400102
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 764-300662-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) เลขที่อา้ งอิง/Ref.No.(Ref.2) : 0108963464080176
ธนาคารกรุงเทพ จากัด(มหาชน) Comp Code : npru (ค่าธรรมเนียม 8 บาท )
ชื่อผู้นาฝาก/เบอร์โทร .............................../................................
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จากัด เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร / Bank Use Only
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )

จานวนเงิน

23,700.00

จานวนเงินตัวอักษร

สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

ผู้รับเงิน
Received By
ผู้รับมอบอานาจ
Authorized By

คาชีแ้ จง 1. หากชาระเงินเกินวันทีก่ าหนดหรือไม่ตรงกับยอดหนีท้ รี่ ะบุ ธนาคารจะไม่รับ
2. โปรดชาระเงินภายในวันทีท่ กี่ าหนด มิฉะนัน้ จะเสียค่าปรับตามประกาศของมหาวิทยาลัย
3. ในการชาระเงินผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร นักศึกษาจะต้องนาเอกสารฉบับนีย้ ื่นต่อเจ้าหน้าทีธ่ นาคาร และขอรับใบเสร็จทีม่ ีลายเซ็นเจ้าหน้าทีธ่ นาคารพร้อมประทับตราธนาคารทุกครั้ง

Ì|Ç)~Â%0vÂÈ0ÉmÇ`~Â*È2ÉmÇ!(ÄB`(!lÉmÇ7fÂÈ0
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Nakhon Pathom Rajabhat University

ใบแจ้งการชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน/ใบเสร็จรับเงิน

(ส่วนที่ 1 สาหรับนักศึกษา)
พิมพ์รายการเมื่อ: 22/06/64 11:56
เลขที่อ้างอิง/Ref No. : 0108963364080176

ภาคการศึกษาที่ : 1/2564

Statement of Student Account

รหัสประจาตัว : 649400103

ชื่อ - สกุล : นางสาวภิญญาพัชญ์ เกิดวัดท่า

ศูนย์ : คณะ : ครุศาสตร์

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคพิเศษ
สาขาวิชา : หลักสูตรและการสอน
รายการ
Descripttion

ที่
No.
1
2
3
4
5

หมู่เรียน : M.CI.64.1
หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต หมู่เรียน
จานวนเงิน
Credits Section Amount (Baht)

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ บัณฑิต
ค่าออกบัตรประจาตัวนักศึกษา บัณฑิต
ค่าประกันของเสียหาย บัณฑิต
วิชาที่ลงทะเบียนเรียน
1125001-60 : หลักการศึกษาและการเรียนการสอน
1125002-60 : นวัตกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผล
1125004-60 : คอมพิวเตอร์สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1126101-60 : ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา

22,000.00
1,000.00
200.00
500.00
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

M.CI.64.1
M.CI.64.1
M.CI.64.1
M.CI.64.1

**โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน**
**โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนไปชาระเงินที่ธนาคาร**

สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

รวม 12 หน่วยกิต

23,700.00

สาหรับเจ้าหน้าที่รับเงิน

***** กาหนดชาระเงิน ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 1 สิงหาคม 2564 *****
กรุณาชาระเงินด้วยเงินสด และชาระตามจานวนเงินทีร่ ะบุ มิฉะนัน้ จะถือว่าไม่มีการชาระเงินค่าลงทะเบียน
กรุณาเก็บเอกสารนีไ้ ว้เป็นหลักฐานการลงทะเบียน
เพือ่ ความสะดวกของท่าน กรุณานาเอกสารฉบับนีไ้ ปชาระเงินได้ทธี่ นาคารทีม่ ีรายชือ่ ทุกสาขาทัว่ ประเทศ

ผู้รับเงิน.................................
วันที่......../.........../...........
(ลงลายมือชือ่ และประทับตรา)

คาเตือน : การลงทะเบียนและใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์เมือ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้รับเงินและเจ้าหน้าทีธ่ นาคารลงมือชือ่ และประทับตราเรียบร้อยแล้ว

(ส่วนที่ 2 สาหรับธนาคาร)
ใบแจ้
ง
การช
าระเงิน (เพื่อนาเข้าบัญชี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
85 ถนนมาลัยแมน อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
(โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน)
ภาคการศึกษาที่ : 1/2564 ***** ชาระเงินได้ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 1 สิงหาคม 2564 *****
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 148-0-02413-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) ชื่อ/Name : นางสาวภิญญาพัชญ์ เกิดวัดท่า
ธนาคารกรุงไทย จากัด(มหาชน) Comp Code : 8590 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
รหัสนักศึกษา/Student Code (Ref.1) : 649400103
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 764-300662-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) เลขที่อา้ งอิง/Ref.No.(Ref.2) : 0108963364080176
ธนาคารกรุงเทพ จากัด(มหาชน) Comp Code : npru (ค่าธรรมเนียม 8 บาท )
ชื่อผู้นาฝาก/เบอร์โทร .............................../................................
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จากัด เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร / Bank Use Only
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )

จานวนเงิน

23,700.00

จานวนเงินตัวอักษร

สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

ผู้รับเงิน
Received By
ผู้รับมอบอานาจ
Authorized By

คาชีแ้ จง 1. หากชาระเงินเกินวันทีก่ าหนดหรือไม่ตรงกับยอดหนีท้ รี่ ะบุ ธนาคารจะไม่รับ
2. โปรดชาระเงินภายในวันทีท่ กี่ าหนด มิฉะนัน้ จะเสียค่าปรับตามประกาศของมหาวิทยาลัย
3. ในการชาระเงินผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร นักศึกษาจะต้องนาเอกสารฉบับนีย้ ื่นต่อเจ้าหน้าทีธ่ นาคาร และขอรับใบเสร็จทีม่ ีลายเซ็นเจ้าหน้าทีธ่ นาคารพร้อมประทับตราธนาคารทุกครั้ง

Ì|Ç)~Â%0vÂÈ0ÉmÇ`~Â*È3ÉmÇ!(ÄA`(!lÉmÇ7fÂÈ0
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Nakhon Pathom Rajabhat University

ใบแจ้งการชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน/ใบเสร็จรับเงิน

(ส่วนที่ 1 สาหรับนักศึกษา)
พิมพ์รายการเมื่อ: 22/06/64 11:56
เลขที่อ้างอิง/Ref No. : 0108963264080176

ภาคการศึกษาที่ : 1/2564

Statement of Student Account

รหัสประจาตัว : 649400104

ชื่อ - สกุล : นางสาวสมลักษณ์ รื่นโพธิ์วงศ์

ศูนย์ : คณะ : ครุศาสตร์

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคพิเศษ
สาขาวิชา : หลักสูตรและการสอน
รายการ
Descripttion

ที่
No.
1
2
3
4
5

หมู่เรียน : M.CI.64.1
หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต หมู่เรียน
จานวนเงิน
Credits Section Amount (Baht)

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ บัณฑิต
ค่าออกบัตรประจาตัวนักศึกษา บัณฑิต
ค่าประกันของเสียหาย บัณฑิต
วิชาที่ลงทะเบียนเรียน
1125001-60 : หลักการศึกษาและการเรียนการสอน
1125002-60 : นวัตกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผล
1125004-60 : คอมพิวเตอร์สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1126101-60 : ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา

22,000.00
1,000.00
200.00
500.00
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

M.CI.64.1
M.CI.64.1
M.CI.64.1
M.CI.64.1

**โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน**
**โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนไปชาระเงินที่ธนาคาร**

สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

รวม 12 หน่วยกิต

23,700.00

สาหรับเจ้าหน้าที่รับเงิน

***** กาหนดชาระเงิน ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 1 สิงหาคม 2564 *****
กรุณาชาระเงินด้วยเงินสด และชาระตามจานวนเงินทีร่ ะบุ มิฉะนัน้ จะถือว่าไม่มีการชาระเงินค่าลงทะเบียน
กรุณาเก็บเอกสารนีไ้ ว้เป็นหลักฐานการลงทะเบียน
เพือ่ ความสะดวกของท่าน กรุณานาเอกสารฉบับนีไ้ ปชาระเงินได้ทธี่ นาคารทีม่ ีรายชือ่ ทุกสาขาทัว่ ประเทศ

ผู้รับเงิน.................................
วันที่......../.........../...........
(ลงลายมือชือ่ และประทับตรา)

คาเตือน : การลงทะเบียนและใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์เมือ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้รับเงินและเจ้าหน้าทีธ่ นาคารลงมือชือ่ และประทับตราเรียบร้อยแล้ว

(ส่วนที่ 2 สาหรับธนาคาร)
ใบแจ้
ง
การช
าระเงิน (เพื่อนาเข้าบัญชี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
85 ถนนมาลัยแมน อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
(โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน)
ภาคการศึกษาที่ : 1/2564 ***** ชาระเงินได้ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 1 สิงหาคม 2564 *****
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 148-0-02413-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) ชื่อ/Name : นางสาวสมลักษณ์ รืน่ โพธิ์วงศ์
ธนาคารกรุงไทย จากัด(มหาชน) Comp Code : 8590 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
รหัสนักศึกษา/Student Code (Ref.1) : 649400104
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 764-300662-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) เลขที่อา้ งอิง/Ref.No.(Ref.2) : 0108963264080176
ธนาคารกรุงเทพ จากัด(มหาชน) Comp Code : npru (ค่าธรรมเนียม 8 บาท )
ชื่อผู้นาฝาก/เบอร์โทร .............................../................................
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จากัด เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร / Bank Use Only
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )

จานวนเงิน

23,700.00

จานวนเงินตัวอักษร

สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

ผู้รับเงิน
Received By
ผู้รับมอบอานาจ
Authorized By

คาชีแ้ จง 1. หากชาระเงินเกินวันทีก่ าหนดหรือไม่ตรงกับยอดหนีท้ รี่ ะบุ ธนาคารจะไม่รับ
2. โปรดชาระเงินภายในวันทีท่ กี่ าหนด มิฉะนัน้ จะเสียค่าปรับตามประกาศของมหาวิทยาลัย
3. ในการชาระเงินผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร นักศึกษาจะต้องนาเอกสารฉบับนีย้ ื่นต่อเจ้าหน้าทีธ่ นาคาร และขอรับใบเสร็จทีม่ ีลายเซ็นเจ้าหน้าทีธ่ นาคารพร้อมประทับตราธนาคารทุกครั้ง

Ì|Ç)~Â%0vÂÈ0ÉmÇ`~Â*È4ÉmÇ!(Ä@`(!lÉmÇ7fÂÈ0
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649400104

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Nakhon Pathom Rajabhat University

ใบแจ้งการชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน/ใบเสร็จรับเงิน

(ส่วนที่ 1 สาหรับนักศึกษา)
พิมพ์รายการเมื่อ: 22/06/64 11:56
เลขที่อ้างอิง/Ref No. : 0108963164080176

ภาคการศึกษาที่ : 1/2564

Statement of Student Account

รหัสประจาตัว : 649400105

ชื่อ - สกุล : นางสาวสุกานดา ฮวดยินดี

ศูนย์ : คณะ : ครุศาสตร์

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคพิเศษ
สาขาวิชา : หลักสูตรและการสอน
รายการ
Descripttion

ที่
No.
1
2
3
4
5

หมู่เรียน : M.CI.64.1
หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต หมู่เรียน
จานวนเงิน
Credits Section Amount (Baht)

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ บัณฑิต
ค่าออกบัตรประจาตัวนักศึกษา บัณฑิต
ค่าประกันของเสียหาย บัณฑิต
วิชาที่ลงทะเบียนเรียน
1125001-60 : หลักการศึกษาและการเรียนการสอน
1125002-60 : นวัตกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผล
1125004-60 : คอมพิวเตอร์สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
1126101-60 : ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษา

22,000.00
1,000.00
200.00
500.00
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

M.CI.64.1
M.CI.64.1
M.CI.64.1
M.CI.64.1

**โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน**
**โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนไปชาระเงินที่ธนาคาร**

สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

รวม 12 หน่วยกิต

23,700.00

สาหรับเจ้าหน้าที่รับเงิน

***** กาหนดชาระเงิน ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 1 สิงหาคม 2564 *****
กรุณาชาระเงินด้วยเงินสด และชาระตามจานวนเงินทีร่ ะบุ มิฉะนัน้ จะถือว่าไม่มีการชาระเงินค่าลงทะเบียน
กรุณาเก็บเอกสารนีไ้ ว้เป็นหลักฐานการลงทะเบียน
เพือ่ ความสะดวกของท่าน กรุณานาเอกสารฉบับนีไ้ ปชาระเงินได้ทธี่ นาคารทีม่ ีรายชือ่ ทุกสาขาทัว่ ประเทศ

ผู้รับเงิน.................................
วันที่......../.........../...........
(ลงลายมือชือ่ และประทับตรา)

คาเตือน : การลงทะเบียนและใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์เมือ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้รับเงินและเจ้าหน้าทีธ่ นาคารลงมือชือ่ และประทับตราเรียบร้อยแล้ว

(ส่วนที่ 2 สาหรับธนาคาร)
ใบแจ้
ง
การช
าระเงิน (เพื่อนาเข้าบัญชี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
85 ถนนมาลัยแมน อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
(โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน)
ภาคการศึกษาที่ : 1/2564 ***** ชาระเงินได้ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 1 สิงหาคม 2564 *****
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 148-0-02413-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) ชื่อ/Name : นางสาวสุกานดา ฮวดยินดี
ธนาคารกรุงไทย จากัด(มหาชน) Comp Code : 8590 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
รหัสนักศึกษา/Student Code (Ref.1) : 649400105
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 764-300662-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) เลขที่อา้ งอิง/Ref.No.(Ref.2) : 0108963164080176
ธนาคารกรุงเทพ จากัด(มหาชน) Comp Code : npru (ค่าธรรมเนียม 8 บาท )
ชื่อผู้นาฝาก/เบอร์โทร .............................../................................
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จากัด เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร / Bank Use Only
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )

จานวนเงิน

23,700.00

จานวนเงินตัวอักษร

สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

ผู้รับเงิน
Received By
ผู้รับมอบอานาจ
Authorized By

คาชีแ้ จง 1. หากชาระเงินเกินวันทีก่ าหนดหรือไม่ตรงกับยอดหนีท้ รี่ ะบุ ธนาคารจะไม่รับ
2. โปรดชาระเงินภายในวันทีท่ กี่ าหนด มิฉะนัน้ จะเสียค่าปรับตามประกาศของมหาวิทยาลัย
3. ในการชาระเงินผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร นักศึกษาจะต้องนาเอกสารฉบับนีย้ ื่นต่อเจ้าหน้าทีธ่ นาคาร และขอรับใบเสร็จทีม่ ีลายเซ็นเจ้าหน้าทีธ่ นาคารพร้อมประทับตราธนาคารทุกครั้ง
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Nakhon Pathom Rajabhat University

ใบแจ้งการชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน/ใบเสร็จรับเงิน

(ส่วนที่ 1 สาหรับนักศึกษา)
พิมพ์รายการเมื่อ: 22/06/64 11:58
เลขที่อ้างอิง/Ref No. : 0108957764080146

ภาคการศึกษาที่ : 1/2564

Statement of Student Account

รหัสประจาตัว : 649145101

ชื่อ - สกุล : นางสาวจุฑามณี ทิพย์โสตนัยนา

ศูนย์ : คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคพิเศษ
สาขา : คอมพิวเตอร์ศึกษา
รายการ
Descripttion

ที่
No.
1
2
3
4
5

หมู่เรียน : CE64.1
หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต หมู่เรียน
จานวนเงิน
Credits Section Amount (Baht)

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ บัณฑิต
ค่าออกบัตรประจาตัวนักศึกษา บัณฑิต
ค่าประกันของเสียหาย บัณฑิต
วิชาที่ลงทะเบียนเรียน
1555101-64 : ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
4146001-60 : วิธีการวิจัยทางคอมพิวเตอร์ศกึ ษา
4146002-60 : การสอนคอมพิวเตอร์
4146005-60 : นวัตกรรมการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้คอมพิวเตอร

22,000.00
1,000.00
200.00
500.00
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

CE64.1
CE64.1
CE64.1
CE64.1

**โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน**
**โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนไปชาระเงินที่ธนาคาร**

สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

รวม 12 หน่วยกิต

23,700.00

สาหรับเจ้าหน้าที่รับเงิน

***** กาหนดชาระเงิน ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 1 สิงหาคม 2564 *****
กรุณาชาระเงินด้วยเงินสด และชาระตามจานวนเงินทีร่ ะบุ มิฉะนัน้ จะถือว่าไม่มีการชาระเงินค่าลงทะเบียน
กรุณาเก็บเอกสารนีไ้ ว้เป็นหลักฐานการลงทะเบียน
เพือ่ ความสะดวกของท่าน กรุณานาเอกสารฉบับนีไ้ ปชาระเงินได้ทธี่ นาคารทีม่ ีรายชือ่ ทุกสาขาทัว่ ประเทศ

ผู้รับเงิน.................................
วันที่......../.........../...........
(ลงลายมือชือ่ และประทับตรา)

คาเตือน : การลงทะเบียนและใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์เมือ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้รับเงินและเจ้าหน้าทีธ่ นาคารลงมือชือ่ และประทับตราเรียบร้อยแล้ว

(ส่วนที่ 2 สาหรับธนาคาร)
ใบแจ้
ง
การช
าระเงิน (เพื่อนาเข้าบัญชี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
85 ถนนมาลัยแมน อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
(โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน)
ภาคการศึกษาที่ : 1/2564 ***** ชาระเงินได้ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 1 สิงหาคม 2564 *****
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 148-0-02413-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) ชื่อ/Name : นางสาวจุฑามณี ทิพย์โสตนัยนา
ธนาคารกรุงไทย จากัด(มหาชน) Comp Code : 8590 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
รหัสนักศึกษา/Student Code (Ref.1) : 649145101
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 764-300662-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) เลขที่อา้ งอิง/Ref.No.(Ref.2) : 0108957764080146
ธนาคารกรุงเทพ จากัด(มหาชน) Comp Code : npru (ค่าธรรมเนียม 8 บาท )
ชื่อผู้นาฝาก/เบอร์โทร .............................../................................
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จากัด เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร / Bank Use Only
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )

จานวนเงิน

23,700.00

จานวนเงินตัวอักษร

สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

ผู้รับเงิน
Received By
ผู้รับมอบอานาจ
Authorized By

คาชีแ้ จง 1. หากชาระเงินเกินวันทีก่ าหนดหรือไม่ตรงกับยอดหนีท้ รี่ ะบุ ธนาคารจะไม่รับ
2. โปรดชาระเงินภายในวันทีท่ กี่ าหนด มิฉะนัน้ จะเสียค่าปรับตามประกาศของมหาวิทยาลัย
3. ในการชาระเงินผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร นักศึกษาจะต้องนาเอกสารฉบับนีย้ ื่นต่อเจ้าหน้าทีธ่ นาคาร และขอรับใบเสร็จทีม่ ีลายเซ็นเจ้าหน้าทีธ่ นาคารพร้อมประทับตราธนาคารทุกครั้ง
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Nakhon Pathom Rajabhat University

ใบแจ้งการชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน/ใบเสร็จรับเงิน

(ส่วนที่ 1 สาหรับนักศึกษา)
พิมพ์รายการเมื่อ: 22/06/64 11:58
เลขที่อ้างอิง/Ref No. : 0108957664080146

ภาคการศึกษาที่ : 1/2564

Statement of Student Account

รหัสประจาตัว : 649145102

ชื่อ - สกุล : นายธงชัย ภาพสุวรรณ

หมู่เรียน : CE64.1

ศูนย์ : คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคพิเศษ
สาขา : คอมพิวเตอร์ศึกษา
รายการ
Descripttion

หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต หมู่เรียน
จานวนเงิน
Credits Section Amount (Baht)

ที่
No.
1
2
3
4
5

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ บัณฑิต
ค่าออกบัตรประจาตัวนักศึกษา บัณฑิต
ค่าประกันของเสียหาย บัณฑิต
วิชาที่ลงทะเบียนเรียน
1555101-64 : ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
4146001-60 : วิธีการวิจัยทางคอมพิวเตอร์ศกึ ษา
4146002-60 : การสอนคอมพิวเตอร์
4146005-60 : นวัตกรรมการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้คอมพิวเตอร

22,000.00
1,000.00
200.00
500.00
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

CE64.1
CE64.1
CE64.1
CE64.1

**โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน**
**โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนไปชาระเงินที่ธนาคาร**

สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

รวม 12 หน่วยกิต

23,700.00

สาหรับเจ้าหน้าที่รับเงิน

***** กาหนดชาระเงิน ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 1 สิงหาคม 2564 *****
กรุณาชาระเงินด้วยเงินสด และชาระตามจานวนเงินทีร่ ะบุ มิฉะนัน้ จะถือว่าไม่มีการชาระเงินค่าลงทะเบียน
กรุณาเก็บเอกสารนีไ้ ว้เป็นหลักฐานการลงทะเบียน
เพือ่ ความสะดวกของท่าน กรุณานาเอกสารฉบับนีไ้ ปชาระเงินได้ทธี่ นาคารทีม่ ีรายชือ่ ทุกสาขาทัว่ ประเทศ

ผู้รับเงิน.................................
วันที่......../.........../...........
(ลงลายมือชือ่ และประทับตรา)

คาเตือน : การลงทะเบียนและใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์เมือ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้รับเงินและเจ้าหน้าทีธ่ นาคารลงมือชือ่ และประทับตราเรียบร้อยแล้ว

(ส่วนที่ 2 สาหรับธนาคาร)
ใบแจ้
ง
การช
าระเงิน (เพื่อนาเข้าบัญชี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
85 ถนนมาลัยแมน อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
(โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน)
ภาคการศึกษาที่ : 1/2564 ***** ชาระเงินได้ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 1 สิงหาคม 2564 *****
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 148-0-02413-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) ชื่อ/Name : นายธงชัย ภาพสุวรรณ
ธนาคารกรุงไทย จากัด(มหาชน) Comp Code : 8590 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
รหัสนักศึกษา/Student Code (Ref.1) : 649145102
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 764-300662-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) เลขที่อา้ งอิง/Ref.No.(Ref.2) : 0108957664080146
ธนาคารกรุงเทพ จากัด(มหาชน) Comp Code : npru (ค่าธรรมเนียม 8 บาท )
ชื่อผู้นาฝาก/เบอร์โทร .............................../................................
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จากัด เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร / Bank Use Only
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )

จานวนเงิน

23,700.00

จานวนเงินตัวอักษร

สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

ผู้รับเงิน
Received By
ผู้รับมอบอานาจ
Authorized By

คาชีแ้ จง 1. หากชาระเงินเกินวันทีก่ าหนดหรือไม่ตรงกับยอดหนีท้ รี่ ะบุ ธนาคารจะไม่รับ
2. โปรดชาระเงินภายในวันทีท่ กี่ าหนด มิฉะนัน้ จะเสียค่าปรับตามประกาศของมหาวิทยาลัย
3. ในการชาระเงินผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร นักศึกษาจะต้องนาเอกสารฉบับนีย้ ื่นต่อเจ้าหน้าทีธ่ นาคาร และขอรับใบเสร็จทีม่ ีลายเซ็นเจ้าหน้าทีธ่ นาคารพร้อมประทับตราธนาคารทุกครั้ง
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Nakhon Pathom Rajabhat University

ใบแจ้งการชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน/ใบเสร็จรับเงิน

(ส่วนที่ 1 สาหรับนักศึกษา)
พิมพ์รายการเมื่อ: 22/06/64 11:58
เลขที่อ้างอิง/Ref No. : 0108957564080146

ภาคการศึกษาที่ : 1/2564

Statement of Student Account

รหัสประจาตัว : 649145103

ชื่อ - สกุล : นางสาวนิสารัตน์ กล้าหาญ

ศูนย์ : คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคพิเศษ
สาขา : คอมพิวเตอร์ศึกษา
รายการ
Descripttion

ที่
No.
1
2
3
4
5

หมู่เรียน : CE64.1
หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต หมู่เรียน
จานวนเงิน
Credits Section Amount (Baht)

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ บัณฑิต
ค่าออกบัตรประจาตัวนักศึกษา บัณฑิต
ค่าประกันของเสียหาย บัณฑิต
วิชาที่ลงทะเบียนเรียน
1555101-64 : ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
4146001-60 : วิธีการวิจัยทางคอมพิวเตอร์ศกึ ษา
4146002-60 : การสอนคอมพิวเตอร์
4146005-60 : นวัตกรรมการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้คอมพิวเตอร

22,000.00
1,000.00
200.00
500.00
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

CE64.1
CE64.1
CE64.1
CE64.1

**โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน**
**โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนไปชาระเงินที่ธนาคาร**

สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

รวม 12 หน่วยกิต

23,700.00

สาหรับเจ้าหน้าที่รับเงิน

***** กาหนดชาระเงิน ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 1 สิงหาคม 2564 *****
กรุณาชาระเงินด้วยเงินสด และชาระตามจานวนเงินทีร่ ะบุ มิฉะนัน้ จะถือว่าไม่มีการชาระเงินค่าลงทะเบียน
กรุณาเก็บเอกสารนีไ้ ว้เป็นหลักฐานการลงทะเบียน
เพือ่ ความสะดวกของท่าน กรุณานาเอกสารฉบับนีไ้ ปชาระเงินได้ทธี่ นาคารทีม่ ีรายชือ่ ทุกสาขาทัว่ ประเทศ

ผู้รับเงิน.................................
วันที่......../.........../...........
(ลงลายมือชือ่ และประทับตรา)

คาเตือน : การลงทะเบียนและใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์เมือ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้รับเงินและเจ้าหน้าทีธ่ นาคารลงมือชือ่ และประทับตราเรียบร้อยแล้ว

(ส่วนที่ 2 สาหรับธนาคาร)
ใบแจ้
ง
การช
าระเงิน (เพื่อนาเข้าบัญชี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
85 ถนนมาลัยแมน อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
(โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน)
ภาคการศึกษาที่ : 1/2564 ***** ชาระเงินได้ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 1 สิงหาคม 2564 *****
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 148-0-02413-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) ชื่อ/Name : นางสาวนิสารัตน์ กล้าหาญ
ธนาคารกรุงไทย จากัด(มหาชน) Comp Code : 8590 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
รหัสนักศึกษา/Student Code (Ref.1) : 649145103
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 764-300662-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) เลขที่อา้ งอิง/Ref.No.(Ref.2) : 0108957564080146
ธนาคารกรุงเทพ จากัด(มหาชน) Comp Code : npru (ค่าธรรมเนียม 8 บาท )
ชื่อผู้นาฝาก/เบอร์โทร .............................../................................
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จากัด เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร / Bank Use Only
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )

จานวนเงิน

23,700.00

จานวนเงินตัวอักษร

สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

ผู้รับเงิน
Received By
ผู้รับมอบอานาจ
Authorized By

คาชีแ้ จง 1. หากชาระเงินเกินวันทีก่ าหนดหรือไม่ตรงกับยอดหนีท้ รี่ ะบุ ธนาคารจะไม่รับ
2. โปรดชาระเงินภายในวันทีท่ กี่ าหนด มิฉะนัน้ จะเสียค่าปรับตามประกาศของมหาวิทยาลัย
3. ในการชาระเงินผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร นักศึกษาจะต้องนาเอกสารฉบับนีย้ ื่นต่อเจ้าหน้าทีธ่ นาคาร และขอรับใบเสร็จทีม่ ีลายเซ็นเจ้าหน้าทีธ่ นาคารพร้อมประทับตราธนาคารทุกครั้ง

Ì|Ç)~Â%0vÂÈ0ÉmÇ`{M*È3ÉmÇ!(Ãk`(!NÉmÇ7fÂÈ0
|09940005168600064914510301089575640801462370000

Í`{M*È3'Î
649145103

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Nakhon Pathom Rajabhat University

ใบแจ้งการชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน/ใบเสร็จรับเงิน

(ส่วนที่ 1 สาหรับนักศึกษา)
พิมพ์รายการเมื่อ: 22/06/64 11:58
เลขที่อ้างอิง/Ref No. : 0108957464080146

ภาคการศึกษาที่ : 1/2564

Statement of Student Account

รหัสประจาตัว : 649145104

ชื่อ - สกุล : นายปฏิภาณ อ่องโอภาส

ศูนย์ : คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคพิเศษ
สาขา : คอมพิวเตอร์ศึกษา
รายการ
Descripttion

ที่
No.
1
2
3
4
5

หมู่เรียน : CE64.1
หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต หมู่เรียน
จานวนเงิน
Credits Section Amount (Baht)

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ บัณฑิต
ค่าออกบัตรประจาตัวนักศึกษา บัณฑิต
ค่าประกันของเสียหาย บัณฑิต
วิชาที่ลงทะเบียนเรียน
1555101-64 : ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
4146001-60 : วิธีการวิจัยทางคอมพิวเตอร์ศกึ ษา
4146002-60 : การสอนคอมพิวเตอร์
4146005-60 : นวัตกรรมการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้คอมพิวเตอร

22,000.00
1,000.00
200.00
500.00
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

CE64.1
CE64.1
CE64.1
CE64.1

**โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน**
**โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนไปชาระเงินที่ธนาคาร**

สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

รวม 12 หน่วยกิต

23,700.00

สาหรับเจ้าหน้าที่รับเงิน

***** กาหนดชาระเงิน ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 1 สิงหาคม 2564 *****
กรุณาชาระเงินด้วยเงินสด และชาระตามจานวนเงินทีร่ ะบุ มิฉะนัน้ จะถือว่าไม่มีการชาระเงินค่าลงทะเบียน
กรุณาเก็บเอกสารนีไ้ ว้เป็นหลักฐานการลงทะเบียน
เพือ่ ความสะดวกของท่าน กรุณานาเอกสารฉบับนีไ้ ปชาระเงินได้ทธี่ นาคารทีม่ ีรายชือ่ ทุกสาขาทัว่ ประเทศ

ผู้รับเงิน.................................
วันที่......../.........../...........
(ลงลายมือชือ่ และประทับตรา)

คาเตือน : การลงทะเบียนและใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์เมือ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้รับเงินและเจ้าหน้าทีธ่ นาคารลงมือชือ่ และประทับตราเรียบร้อยแล้ว

(ส่วนที่ 2 สาหรับธนาคาร)
ใบแจ้
ง
การช
าระเงิน (เพื่อนาเข้าบัญชี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
85 ถนนมาลัยแมน อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
(โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน)
ภาคการศึกษาที่ : 1/2564 ***** ชาระเงินได้ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 1 สิงหาคม 2564 *****
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 148-0-02413-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) ชื่อ/Name : นายปฏิภาณ อ่องโอภาส
ธนาคารกรุงไทย จากัด(มหาชน) Comp Code : 8590 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
รหัสนักศึกษา/Student Code (Ref.1) : 649145104
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 764-300662-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) เลขที่อา้ งอิง/Ref.No.(Ref.2) : 0108957464080146
ธนาคารกรุงเทพ จากัด(มหาชน) Comp Code : npru (ค่าธรรมเนียม 8 บาท )
ชื่อผู้นาฝาก/เบอร์โทร .............................../................................
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จากัด เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร / Bank Use Only
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )

จานวนเงิน

23,700.00

จานวนเงินตัวอักษร

สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

ผู้รับเงิน
Received By
ผู้รับมอบอานาจ
Authorized By

คาชีแ้ จง 1. หากชาระเงินเกินวันทีก่ าหนดหรือไม่ตรงกับยอดหนีท้ รี่ ะบุ ธนาคารจะไม่รับ
2. โปรดชาระเงินภายในวันทีท่ กี่ าหนด มิฉะนัน้ จะเสียค่าปรับตามประกาศของมหาวิทยาลัย
3. ในการชาระเงินผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร นักศึกษาจะต้องนาเอกสารฉบับนีย้ ื่นต่อเจ้าหน้าทีธ่ นาคาร และขอรับใบเสร็จทีม่ ีลายเซ็นเจ้าหน้าทีธ่ นาคารพร้อมประทับตราธนาคารทุกครั้ง

Ì|Ç)~Â%0vÂÈ0ÉmÇ`{M*È4ÉmÇ!(Ãj`(!NÉmÇ7fÂÈ0
|09940005168600064914510401089574640801462370000

Í`{M*È4-Î
649145104

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Nakhon Pathom Rajabhat University

ใบแจ้งการชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน/ใบเสร็จรับเงิน

(ส่วนที่ 1 สาหรับนักศึกษา)
พิมพ์รายการเมื่อ: 22/06/64 11:58
เลขที่อ้างอิง/Ref No. : 0108957364080146

ภาคการศึกษาที่ : 1/2564

Statement of Student Account

รหัสประจาตัว : 649145105

ชื่อ - สกุล : นายรวี น้อยพิทักษ์

ศูนย์ : คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคพิเศษ
สาขา : คอมพิวเตอร์ศึกษา
รายการ
Descripttion

ที่
No.
1
2
3
4
5

หมู่เรียน : CE64.1
หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต หมู่เรียน
จานวนเงิน
Credits Section Amount (Baht)

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ บัณฑิต
ค่าออกบัตรประจาตัวนักศึกษา บัณฑิต
ค่าประกันของเสียหาย บัณฑิต
วิชาที่ลงทะเบียนเรียน
1555101-64 : ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
4146001-60 : วิธีการวิจัยทางคอมพิวเตอร์ศกึ ษา
4146002-60 : การสอนคอมพิวเตอร์
4146005-60 : นวัตกรรมการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้คอมพิวเตอร

22,000.00
1,000.00
200.00
500.00
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

CE64.1
CE64.1
CE64.1
CE64.1

**โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน**
**โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนไปชาระเงินที่ธนาคาร**

สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

รวม 12 หน่วยกิต

23,700.00

สาหรับเจ้าหน้าที่รับเงิน

***** กาหนดชาระเงิน ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 1 สิงหาคม 2564 *****
กรุณาชาระเงินด้วยเงินสด และชาระตามจานวนเงินทีร่ ะบุ มิฉะนัน้ จะถือว่าไม่มีการชาระเงินค่าลงทะเบียน
กรุณาเก็บเอกสารนีไ้ ว้เป็นหลักฐานการลงทะเบียน
เพือ่ ความสะดวกของท่าน กรุณานาเอกสารฉบับนีไ้ ปชาระเงินได้ทธี่ นาคารทีม่ ีรายชือ่ ทุกสาขาทัว่ ประเทศ

ผู้รับเงิน.................................
วันที่......../.........../...........
(ลงลายมือชือ่ และประทับตรา)

คาเตือน : การลงทะเบียนและใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์เมือ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้รับเงินและเจ้าหน้าทีธ่ นาคารลงมือชือ่ และประทับตราเรียบร้อยแล้ว

(ส่วนที่ 2 สาหรับธนาคาร)
ใบแจ้
ง
การช
าระเงิน (เพื่อนาเข้าบัญชี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
85 ถนนมาลัยแมน อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
(โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน)
ภาคการศึกษาที่ : 1/2564 ***** ชาระเงินได้ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 1 สิงหาคม 2564 *****
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 148-0-02413-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) ชื่อ/Name : นายรวี น้อยพิทักษ์
ธนาคารกรุงไทย จากัด(มหาชน) Comp Code : 8590 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
รหัสนักศึกษา/Student Code (Ref.1) : 649145105
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 764-300662-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) เลขที่อา้ งอิง/Ref.No.(Ref.2) : 0108957364080146
ธนาคารกรุงเทพ จากัด(มหาชน) Comp Code : npru (ค่าธรรมเนียม 8 บาท )
ชื่อผู้นาฝาก/เบอร์โทร .............................../................................
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จากัด เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร / Bank Use Only
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )

จานวนเงิน

23,700.00

จานวนเงินตัวอักษร

สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

ผู้รับเงิน
Received By
ผู้รับมอบอานาจ
Authorized By

คาชีแ้ จง 1. หากชาระเงินเกินวันทีก่ าหนดหรือไม่ตรงกับยอดหนีท้ รี่ ะบุ ธนาคารจะไม่รับ
2. โปรดชาระเงินภายในวันทีท่ กี่ าหนด มิฉะนัน้ จะเสียค่าปรับตามประกาศของมหาวิทยาลัย
3. ในการชาระเงินผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร นักศึกษาจะต้องนาเอกสารฉบับนีย้ ื่นต่อเจ้าหน้าทีธ่ นาคาร และขอรับใบเสร็จทีม่ ีลายเซ็นเจ้าหน้าทีธ่ นาคารพร้อมประทับตราธนาคารทุกครั้ง
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Nakhon Pathom Rajabhat University

ใบแจ้งการชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน/ใบเสร็จรับเงิน

(ส่วนที่ 1 สาหรับนักศึกษา)
พิมพ์รายการเมื่อ: 22/06/64 11:58
เลขที่อ้างอิง/Ref No. : 0108957264080146

ภาคการศึกษาที่ : 1/2564

Statement of Student Account

รหัสประจาตัว : 649145106

ชื่อ - สกุล : นางสาวรัศมี มงกุฎ

ศูนย์ : คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคพิเศษ
สาขา : คอมพิวเตอร์ศึกษา
รายการ
Descripttion

ที่
No.
1
2
3
4
5

หมู่เรียน : CE64.1
หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต หมู่เรียน
จานวนเงิน
Credits Section Amount (Baht)

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ บัณฑิต
ค่าออกบัตรประจาตัวนักศึกษา บัณฑิต
ค่าประกันของเสียหาย บัณฑิต
วิชาที่ลงทะเบียนเรียน
1555101-64 : ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
4146001-60 : วิธีการวิจัยทางคอมพิวเตอร์ศกึ ษา
4146002-60 : การสอนคอมพิวเตอร์
4146005-60 : นวัตกรรมการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้คอมพิวเตอร

22,000.00
1,000.00
200.00
500.00
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

CE64.1
CE64.1
CE64.1
CE64.1

**โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน**
**โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนไปชาระเงินที่ธนาคาร**

สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

รวม 12 หน่วยกิต

23,700.00

สาหรับเจ้าหน้าที่รับเงิน

***** กาหนดชาระเงิน ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 1 สิงหาคม 2564 *****
กรุณาชาระเงินด้วยเงินสด และชาระตามจานวนเงินทีร่ ะบุ มิฉะนัน้ จะถือว่าไม่มีการชาระเงินค่าลงทะเบียน
กรุณาเก็บเอกสารนีไ้ ว้เป็นหลักฐานการลงทะเบียน
เพือ่ ความสะดวกของท่าน กรุณานาเอกสารฉบับนีไ้ ปชาระเงินได้ทธี่ นาคารทีม่ ีรายชือ่ ทุกสาขาทัว่ ประเทศ

ผู้รับเงิน.................................
วันที่......../.........../...........
(ลงลายมือชือ่ และประทับตรา)

คาเตือน : การลงทะเบียนและใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์เมือ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้รับเงินและเจ้าหน้าทีธ่ นาคารลงมือชือ่ และประทับตราเรียบร้อยแล้ว

(ส่วนที่ 2 สาหรับธนาคาร)
ใบแจ้
ง
การช
าระเงิน (เพื่อนาเข้าบัญชี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
85 ถนนมาลัยแมน อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
(โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน)
ภาคการศึกษาที่ : 1/2564 ***** ชาระเงินได้ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 1 สิงหาคม 2564 *****
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 148-0-02413-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) ชื่อ/Name : นางสาวรัศมี มงกุฎ
ธนาคารกรุงไทย จากัด(มหาชน) Comp Code : 8590 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
รหัสนักศึกษา/Student Code (Ref.1) : 649145106
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 764-300662-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) เลขที่อา้ งอิง/Ref.No.(Ref.2) : 0108957264080146
ธนาคารกรุงเทพ จากัด(มหาชน) Comp Code : npru (ค่าธรรมเนียม 8 บาท )
ชื่อผู้นาฝาก/เบอร์โทร .............................../................................
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จากัด เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร / Bank Use Only
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )

จานวนเงิน

23,700.00

จานวนเงินตัวอักษร

สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

ผู้รับเงิน
Received By
ผู้รับมอบอานาจ
Authorized By

คาชีแ้ จง 1. หากชาระเงินเกินวันทีก่ าหนดหรือไม่ตรงกับยอดหนีท้ รี่ ะบุ ธนาคารจะไม่รับ
2. โปรดชาระเงินภายในวันทีท่ กี่ าหนด มิฉะนัน้ จะเสียค่าปรับตามประกาศของมหาวิทยาลัย
3. ในการชาระเงินผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร นักศึกษาจะต้องนาเอกสารฉบับนีย้ ื่นต่อเจ้าหน้าทีธ่ นาคาร และขอรับใบเสร็จทีม่ ีลายเซ็นเจ้าหน้าทีธ่ นาคารพร้อมประทับตราธนาคารทุกครั้ง
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Nakhon Pathom Rajabhat University

ใบแจ้งการชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน/ใบเสร็จรับเงิน

(ส่วนที่ 1 สาหรับนักศึกษา)
พิมพ์รายการเมื่อ: 22/06/64 11:58
เลขที่อ้างอิง/Ref No. : 0108957164080146

ภาคการศึกษาที่ : 1/2564

Statement of Student Account

รหัสประจาตัว : 649145107

ชื่อ - สกุล : นางสาวรุจิรา โสตรโยม

ศูนย์ : คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคพิเศษ
สาขา : คอมพิวเตอร์ศึกษา
รายการ
Descripttion

ที่
No.
1
2
3
4
5

หมู่เรียน : CE64.1
หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต หมู่เรียน
จานวนเงิน
Credits Section Amount (Baht)

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ บัณฑิต
ค่าออกบัตรประจาตัวนักศึกษา บัณฑิต
ค่าประกันของเสียหาย บัณฑิต
วิชาที่ลงทะเบียนเรียน
1555101-64 : ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
4146001-60 : วิธีการวิจัยทางคอมพิวเตอร์ศกึ ษา
4146002-60 : การสอนคอมพิวเตอร์
4146005-60 : นวัตกรรมการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้คอมพิวเตอร

22,000.00
1,000.00
200.00
500.00
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

CE64.1
CE64.1
CE64.1
CE64.1

**โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน**
**โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนไปชาระเงินที่ธนาคาร**

สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

รวม 12 หน่วยกิต

23,700.00

สาหรับเจ้าหน้าที่รับเงิน

***** กาหนดชาระเงิน ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 1 สิงหาคม 2564 *****
กรุณาชาระเงินด้วยเงินสด และชาระตามจานวนเงินทีร่ ะบุ มิฉะนัน้ จะถือว่าไม่มีการชาระเงินค่าลงทะเบียน
กรุณาเก็บเอกสารนีไ้ ว้เป็นหลักฐานการลงทะเบียน
เพือ่ ความสะดวกของท่าน กรุณานาเอกสารฉบับนีไ้ ปชาระเงินได้ทธี่ นาคารทีม่ ีรายชือ่ ทุกสาขาทัว่ ประเทศ

ผู้รับเงิน.................................
วันที่......../.........../...........
(ลงลายมือชือ่ และประทับตรา)

คาเตือน : การลงทะเบียนและใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์เมือ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้รับเงินและเจ้าหน้าทีธ่ นาคารลงมือชือ่ และประทับตราเรียบร้อยแล้ว

(ส่วนที่ 2 สาหรับธนาคาร)
ใบแจ้
ง
การช
าระเงิน (เพื่อนาเข้าบัญชี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
85 ถนนมาลัยแมน อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
(โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน)
ภาคการศึกษาที่ : 1/2564 ***** ชาระเงินได้ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 1 สิงหาคม 2564 *****
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 148-0-02413-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) ชื่อ/Name : นางสาวรุจิรา โสตรโยม
ธนาคารกรุงไทย จากัด(มหาชน) Comp Code : 8590 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
รหัสนักศึกษา/Student Code (Ref.1) : 649145107
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 764-300662-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) เลขที่อา้ งอิง/Ref.No.(Ref.2) : 0108957164080146
ธนาคารกรุงเทพ จากัด(มหาชน) Comp Code : npru (ค่าธรรมเนียม 8 บาท )
ชื่อผู้นาฝาก/เบอร์โทร .............................../................................
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จากัด เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร / Bank Use Only
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )

จานวนเงิน

23,700.00

จานวนเงินตัวอักษร

สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

ผู้รับเงิน
Received By
ผู้รับมอบอานาจ
Authorized By

คาชีแ้ จง 1. หากชาระเงินเกินวันทีก่ าหนดหรือไม่ตรงกับยอดหนีท้ รี่ ะบุ ธนาคารจะไม่รับ
2. โปรดชาระเงินภายในวันทีท่ กี่ าหนด มิฉะนัน้ จะเสียค่าปรับตามประกาศของมหาวิทยาลัย
3. ในการชาระเงินผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร นักศึกษาจะต้องนาเอกสารฉบับนีย้ ื่นต่อเจ้าหน้าทีธ่ นาคาร และขอรับใบเสร็จทีม่ ีลายเซ็นเจ้าหน้าทีธ่ นาคารพร้อมประทับตราธนาคารทุกครั้ง
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Nakhon Pathom Rajabhat University

ใบแจ้งการชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน/ใบเสร็จรับเงิน

(ส่วนที่ 1 สาหรับนักศึกษา)
พิมพ์รายการเมื่อ: 22/06/64 11:58
เลขที่อ้างอิง/Ref No. : 0108957064080146

ภาคการศึกษาที่ : 1/2564

Statement of Student Account

รหัสประจาตัว : 649145108

ชื่อ - สกุล : นางสาววันดี พันธุ์โท

ศูนย์ : คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคพิเศษ
สาขา : คอมพิวเตอร์ศึกษา
รายการ
Descripttion

ที่
No.
1
2
3
4
5

หมู่เรียน : CE64.1
หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต หมู่เรียน
จานวนเงิน
Credits Section Amount (Baht)

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ บัณฑิต
ค่าออกบัตรประจาตัวนักศึกษา บัณฑิต
ค่าประกันของเสียหาย บัณฑิต
วิชาที่ลงทะเบียนเรียน
1555101-64 : ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
4146001-60 : วิธีการวิจัยทางคอมพิวเตอร์ศกึ ษา
4146002-60 : การสอนคอมพิวเตอร์
4146005-60 : นวัตกรรมการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้คอมพิวเตอร

22,000.00
1,000.00
200.00
500.00
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

CE64.1
CE64.1
CE64.1
CE64.1

**โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน**
**โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนไปชาระเงินที่ธนาคาร**

สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

รวม 12 หน่วยกิต

23,700.00

สาหรับเจ้าหน้าที่รับเงิน

***** กาหนดชาระเงิน ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 1 สิงหาคม 2564 *****
กรุณาชาระเงินด้วยเงินสด และชาระตามจานวนเงินทีร่ ะบุ มิฉะนัน้ จะถือว่าไม่มีการชาระเงินค่าลงทะเบียน
กรุณาเก็บเอกสารนีไ้ ว้เป็นหลักฐานการลงทะเบียน
เพือ่ ความสะดวกของท่าน กรุณานาเอกสารฉบับนีไ้ ปชาระเงินได้ทธี่ นาคารทีม่ ีรายชือ่ ทุกสาขาทัว่ ประเทศ

ผู้รับเงิน.................................
วันที่......../.........../...........
(ลงลายมือชือ่ และประทับตรา)

คาเตือน : การลงทะเบียนและใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์เมือ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้รับเงินและเจ้าหน้าทีธ่ นาคารลงมือชือ่ และประทับตราเรียบร้อยแล้ว

(ส่วนที่ 2 สาหรับธนาคาร)
ใบแจ้
ง
การช
าระเงิน (เพื่อนาเข้าบัญชี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
85 ถนนมาลัยแมน อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
(โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน)
ภาคการศึกษาที่ : 1/2564 ***** ชาระเงินได้ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 1 สิงหาคม 2564 *****
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 148-0-02413-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) ชื่อ/Name : นางสาววันดี พันธุ์โท
ธนาคารกรุงไทย จากัด(มหาชน) Comp Code : 8590 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
รหัสนักศึกษา/Student Code (Ref.1) : 649145108
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 764-300662-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) เลขที่อา้ งอิง/Ref.No.(Ref.2) : 0108957064080146
ธนาคารกรุงเทพ จากัด(มหาชน) Comp Code : npru (ค่าธรรมเนียม 8 บาท )
ชื่อผู้นาฝาก/เบอร์โทร .............................../................................
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จากัด เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร / Bank Use Only
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )

จานวนเงิน

23,700.00

จานวนเงินตัวอักษร

สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

ผู้รับเงิน
Received By
ผู้รับมอบอานาจ
Authorized By

คาชีแ้ จง 1. หากชาระเงินเกินวันทีก่ าหนดหรือไม่ตรงกับยอดหนีท้ รี่ ะบุ ธนาคารจะไม่รับ
2. โปรดชาระเงินภายในวันทีท่ กี่ าหนด มิฉะนัน้ จะเสียค่าปรับตามประกาศของมหาวิทยาลัย
3. ในการชาระเงินผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร นักศึกษาจะต้องนาเอกสารฉบับนีย้ ื่นต่อเจ้าหน้าทีธ่ นาคาร และขอรับใบเสร็จทีม่ ีลายเซ็นเจ้าหน้าทีธ่ นาคารพร้อมประทับตราธนาคารทุกครั้ง
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Nakhon Pathom Rajabhat University

ใบแจ้งการชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน/ใบเสร็จรับเงิน

(ส่วนที่ 1 สาหรับนักศึกษา)
พิมพ์รายการเมื่อ: 22/06/64 11:58
เลขที่อ้างอิง/Ref No. : 0108956964080170

ภาคการศึกษาที่ : 1/2564

Statement of Student Account

รหัสประจาตัว : 649145109

ชื่อ - สกุล : นายสุรพันธ์ พรมแตง

หมู่เรียน : CE64.1

ศูนย์ : คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคพิเศษ
สาขา : คอมพิวเตอร์ศึกษา
รายการ
Descripttion

หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต หมู่เรียน
จานวนเงิน
Credits Section Amount (Baht)

ที่
No.
1
2
3
4
5

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ บัณฑิต
ค่าออกบัตรประจาตัวนักศึกษา บัณฑิต
ค่าประกันของเสียหาย บัณฑิต
วิชาที่ลงทะเบียนเรียน
1555101-64 : ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
4146001-60 : วิธีการวิจัยทางคอมพิวเตอร์ศกึ ษา
4146002-60 : การสอนคอมพิวเตอร์
4146005-60 : นวัตกรรมการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้คอมพิวเตอร

22,000.00
1,000.00
200.00
500.00
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

CE64.1
CE64.1
CE64.1
CE64.1

**โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน**
**โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนไปชาระเงินที่ธนาคาร**

สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

รวม 12 หน่วยกิต

23,700.00

สาหรับเจ้าหน้าที่รับเงิน

***** กาหนดชาระเงิน ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 1 สิงหาคม 2564 *****
กรุณาชาระเงินด้วยเงินสด และชาระตามจานวนเงินทีร่ ะบุ มิฉะนัน้ จะถือว่าไม่มีการชาระเงินค่าลงทะเบียน
กรุณาเก็บเอกสารนีไ้ ว้เป็นหลักฐานการลงทะเบียน
เพือ่ ความสะดวกของท่าน กรุณานาเอกสารฉบับนีไ้ ปชาระเงินได้ทธี่ นาคารทีม่ ีรายชือ่ ทุกสาขาทัว่ ประเทศ

ผู้รับเงิน.................................
วันที่......../.........../...........
(ลงลายมือชือ่ และประทับตรา)

คาเตือน : การลงทะเบียนและใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์เมือ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้รับเงินและเจ้าหน้าทีธ่ นาคารลงมือชือ่ และประทับตราเรียบร้อยแล้ว

(ส่วนที่ 2 สาหรับธนาคาร)
ใบแจ้
ง
การช
าระเงิน (เพื่อนาเข้าบัญชี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
85 ถนนมาลัยแมน อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
(โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน)
ภาคการศึกษาที่ : 1/2564 ***** ชาระเงินได้ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 1 สิงหาคม 2564 *****
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 148-0-02413-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) ชื่อ/Name : นายสุรพันธ์ พรมแตง
ธนาคารกรุงไทย จากัด(มหาชน) Comp Code : 8590 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
รหัสนักศึกษา/Student Code (Ref.1) : 649145109
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 764-300662-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) เลขที่อา้ งอิง/Ref.No.(Ref.2) : 0108956964080170
ธนาคารกรุงเทพ จากัด(มหาชน) Comp Code : npru (ค่าธรรมเนียม 8 บาท )
ชื่อผู้นาฝาก/เบอร์โทร .............................../................................
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จากัด เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร / Bank Use Only
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )

จานวนเงิน

23,700.00

จานวนเงินตัวอักษร

สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

ผู้รับเงิน
Received By
ผู้รับมอบอานาจ
Authorized By

คาชีแ้ จง 1. หากชาระเงินเกินวันทีก่ าหนดหรือไม่ตรงกับยอดหนีท้ รี่ ะบุ ธนาคารจะไม่รับ
2. โปรดชาระเงินภายในวันทีท่ กี่ าหนด มิฉะนัน้ จะเสียค่าปรับตามประกาศของมหาวิทยาลัย
3. ในการชาระเงินผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร นักศึกษาจะต้องนาเอกสารฉบับนีย้ ื่นต่อเจ้าหน้าทีธ่ นาคาร และขอรับใบเสร็จทีม่ ีลายเซ็นเจ้าหน้าทีธ่ นาคารพร้อมประทับตราธนาคารทุกครั้ง
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Nakhon Pathom Rajabhat University

ใบแจ้งการชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน/ใบเสร็จรับเงิน

(ส่วนที่ 1 สาหรับนักศึกษา)
พิมพ์รายการเมื่อ: 22/06/64 11:58
เลขที่อ้างอิง/Ref No. : 0108956864080146

ภาคการศึกษาที่ : 1/2564

Statement of Student Account

รหัสประจาตัว : 649145110

ชื่อ - สกุล : นายสุรศักดิ์ จีนแฉ่ง

ศูนย์ : คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคพิเศษ
สาขา : คอมพิวเตอร์ศึกษา
รายการ
Descripttion

ที่
No.
1
2
3
4
5

หมู่เรียน : CE64.1
หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต หมู่เรียน
จานวนเงิน
Credits Section Amount (Baht)

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ บัณฑิต
ค่าออกบัตรประจาตัวนักศึกษา บัณฑิต
ค่าประกันของเสียหาย บัณฑิต
วิชาที่ลงทะเบียนเรียน
1555101-64 : ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
4146001-60 : วิธีการวิจัยทางคอมพิวเตอร์ศกึ ษา
4146002-60 : การสอนคอมพิวเตอร์
4146005-60 : นวัตกรรมการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้คอมพิวเตอร

22,000.00
1,000.00
200.00
500.00
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

CE64.1
CE64.1
CE64.1
CE64.1

**โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน**
**โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนไปชาระเงินที่ธนาคาร**

สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

รวม 12 หน่วยกิต

23,700.00

สาหรับเจ้าหน้าที่รับเงิน

***** กาหนดชาระเงิน ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 1 สิงหาคม 2564 *****
กรุณาชาระเงินด้วยเงินสด และชาระตามจานวนเงินทีร่ ะบุ มิฉะนัน้ จะถือว่าไม่มีการชาระเงินค่าลงทะเบียน
กรุณาเก็บเอกสารนีไ้ ว้เป็นหลักฐานการลงทะเบียน
เพือ่ ความสะดวกของท่าน กรุณานาเอกสารฉบับนีไ้ ปชาระเงินได้ทธี่ นาคารทีม่ ีรายชือ่ ทุกสาขาทัว่ ประเทศ

ผู้รับเงิน.................................
วันที่......../.........../...........
(ลงลายมือชือ่ และประทับตรา)

คาเตือน : การลงทะเบียนและใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์เมือ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้รับเงินและเจ้าหน้าทีธ่ นาคารลงมือชือ่ และประทับตราเรียบร้อยแล้ว

(ส่วนที่ 2 สาหรับธนาคาร)
ใบแจ้
ง
การช
าระเงิน (เพื่อนาเข้าบัญชี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
85 ถนนมาลัยแมน อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
(โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน)
ภาคการศึกษาที่ : 1/2564 ***** ชาระเงินได้ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 1 สิงหาคม 2564 *****
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 148-0-02413-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) ชื่อ/Name : นายสุรศักดิ์ จีนแฉ่ง
ธนาคารกรุงไทย จากัด(มหาชน) Comp Code : 8590 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
รหัสนักศึกษา/Student Code (Ref.1) : 649145110
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 764-300662-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) เลขที่อา้ งอิง/Ref.No.(Ref.2) : 0108956864080146
ธนาคารกรุงเทพ จากัด(มหาชน) Comp Code : npru (ค่าธรรมเนียม 8 บาท )
ชื่อผู้นาฝาก/เบอร์โทร .............................../................................
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จากัด เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร / Bank Use Only
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )

จานวนเงิน

23,700.00

จานวนเงินตัวอักษร

สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

ผู้รับเงิน
Received By
ผู้รับมอบอานาจ
Authorized By

คาชีแ้ จง 1. หากชาระเงินเกินวันทีก่ าหนดหรือไม่ตรงกับยอดหนีท้ รี่ ะบุ ธนาคารจะไม่รับ
2. โปรดชาระเงินภายในวันทีท่ กี่ าหนด มิฉะนัน้ จะเสียค่าปรับตามประกาศของมหาวิทยาลัย
3. ในการชาระเงินผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร นักศึกษาจะต้องนาเอกสารฉบับนีย้ ื่นต่อเจ้าหน้าทีธ่ นาคาร และขอรับใบเสร็จทีม่ ีลายเซ็นเจ้าหน้าทีธ่ นาคารพร้อมประทับตราธนาคารทุกครั้ง
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Nakhon Pathom Rajabhat University

ใบแจ้งการชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน/ใบเสร็จรับเงิน

(ส่วนที่ 1 สาหรับนักศึกษา)
พิมพ์รายการเมื่อ: 22/06/64 11:58
เลขที่อ้างอิง/Ref No. : 0108956764080146

ภาคการศึกษาที่ : 1/2564

Statement of Student Account

รหัสประจาตัว : 649145111

ชื่อ - สกุล : นายอภิชา ชวกิจโสภณ

ศูนย์ : คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคพิเศษ
สาขา : คอมพิวเตอร์ศึกษา
รายการ
Descripttion

ที่
No.
1
2
3
4
5

หมู่เรียน : CE64.1
หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต หมู่เรียน
จานวนเงิน
Credits Section Amount (Baht)

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ บัณฑิต
ค่าออกบัตรประจาตัวนักศึกษา บัณฑิต
ค่าประกันของเสียหาย บัณฑิต
วิชาที่ลงทะเบียนเรียน
1555101-64 : ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
4146001-60 : วิธีการวิจัยทางคอมพิวเตอร์ศกึ ษา
4146002-60 : การสอนคอมพิวเตอร์
4146005-60 : นวัตกรรมการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้คอมพิวเตอร

22,000.00
1,000.00
200.00
500.00
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

CE64.1
CE64.1
CE64.1
CE64.1

**โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน**
**โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนไปชาระเงินที่ธนาคาร**

สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

รวม 12 หน่วยกิต

23,700.00

สาหรับเจ้าหน้าที่รับเงิน

***** กาหนดชาระเงิน ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 1 สิงหาคม 2564 *****
กรุณาชาระเงินด้วยเงินสด และชาระตามจานวนเงินทีร่ ะบุ มิฉะนัน้ จะถือว่าไม่มีการชาระเงินค่าลงทะเบียน
กรุณาเก็บเอกสารนีไ้ ว้เป็นหลักฐานการลงทะเบียน
เพือ่ ความสะดวกของท่าน กรุณานาเอกสารฉบับนีไ้ ปชาระเงินได้ทธี่ นาคารทีม่ ีรายชือ่ ทุกสาขาทัว่ ประเทศ

ผู้รับเงิน.................................
วันที่......../.........../...........
(ลงลายมือชือ่ และประทับตรา)

คาเตือน : การลงทะเบียนและใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์เมือ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้รับเงินและเจ้าหน้าทีธ่ นาคารลงมือชือ่ และประทับตราเรียบร้อยแล้ว

(ส่วนที่ 2 สาหรับธนาคาร)
ใบแจ้
ง
การช
าระเงิน (เพื่อนาเข้าบัญชี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
85 ถนนมาลัยแมน อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
(โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน)
ภาคการศึกษาที่ : 1/2564 ***** ชาระเงินได้ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 1 สิงหาคม 2564 *****
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 148-0-02413-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) ชื่อ/Name : นายอภิชา ชวกิจโสภณ
ธนาคารกรุงไทย จากัด(มหาชน) Comp Code : 8590 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
รหัสนักศึกษา/Student Code (Ref.1) : 649145111
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 764-300662-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) เลขที่อา้ งอิง/Ref.No.(Ref.2) : 0108956764080146
ธนาคารกรุงเทพ จากัด(มหาชน) Comp Code : npru (ค่าธรรมเนียม 8 บาท )
ชื่อผู้นาฝาก/เบอร์โทร .............................../................................
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จากัด เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร / Bank Use Only
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )

จานวนเงิน

23,700.00

จานวนเงินตัวอักษร

สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

ผู้รับเงิน
Received By
ผู้รับมอบอานาจ
Authorized By

คาชีแ้ จง 1. หากชาระเงินเกินวันทีก่ าหนดหรือไม่ตรงกับยอดหนีท้ รี่ ะบุ ธนาคารจะไม่รับ
2. โปรดชาระเงินภายในวันทีท่ กี่ าหนด มิฉะนัน้ จะเสียค่าปรับตามประกาศของมหาวิทยาลัย
3. ในการชาระเงินผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร นักศึกษาจะต้องนาเอกสารฉบับนีย้ ื่นต่อเจ้าหน้าทีธ่ นาคาร และขอรับใบเสร็จทีม่ ีลายเซ็นเจ้าหน้าทีธ่ นาคารพร้อมประทับตราธนาคารทุกครั้ง
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Nakhon Pathom Rajabhat University

ใบแจ้งการชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน/ใบเสร็จรับเงิน

(ส่วนที่ 1 สาหรับนักศึกษา)
พิมพ์รายการเมื่อ: 22/06/64 11:58
เลขที่อ้างอิง/Ref No. : 0108959764080144

ภาคการศึกษาที่ : 1/2564

Statement of Student Account

รหัสประจาตัว : 649100101

ชื่อ - สกุล : นางสาวกานติมา กานดา

ศูนย์ : คณะ : ครุศาสตร์

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคพิเศษ
สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา
รายการ
Descripttion

ที่
No.
1
2
3
4
5

หมู่เรียน : M.EA.64.1
หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต หมู่เรียน
จานวนเงิน
Credits Section Amount (Baht)

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ บัณฑิต
ค่าออกบัตรประจาตัวนักศึกษา บัณฑิต
ค่าประกันของเสียหาย บัณฑิต
วิชาที่ลงทะเบียนเรียน
1065201-62 : แนวคิดและทฤษฎีการบริหารการศึกษา
1065401-62 : การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา
1555101-62 : ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
4125101-62 : คอมพิวเตอร์สาหรับบัณฑิตศึกษา

22,000.00
1,000.00
200.00
500.00
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

M.EA.64.1
M.EA.64.1
M.EA.64.1
M.EA.64.1

**โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน**
**โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนไปชาระเงินที่ธนาคาร**

สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

รวม 12 หน่วยกิต

23,700.00

สาหรับเจ้าหน้าที่รับเงิน

***** กาหนดชาระเงิน ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 1 สิงหาคม 2564 *****
กรุณาชาระเงินด้วยเงินสด และชาระตามจานวนเงินทีร่ ะบุ มิฉะนัน้ จะถือว่าไม่มีการชาระเงินค่าลงทะเบียน
กรุณาเก็บเอกสารนีไ้ ว้เป็นหลักฐานการลงทะเบียน
เพือ่ ความสะดวกของท่าน กรุณานาเอกสารฉบับนีไ้ ปชาระเงินได้ทธี่ นาคารทีม่ ีรายชือ่ ทุกสาขาทัว่ ประเทศ

ผู้รับเงิน.................................
วันที่......../.........../...........
(ลงลายมือชือ่ และประทับตรา)

คาเตือน : การลงทะเบียนและใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์เมือ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้รับเงินและเจ้าหน้าทีธ่ นาคารลงมือชือ่ และประทับตราเรียบร้อยแล้ว

(ส่วนที่ 2 สาหรับธนาคาร)
ใบแจ้
ง
การช
าระเงิน (เพื่อนาเข้าบัญชี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
85 ถนนมาลัยแมน อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
(โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน)
ภาคการศึกษาที่ : 1/2564 ***** ชาระเงินได้ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 1 สิงหาคม 2564 *****
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 148-0-02413-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) ชื่อ/Name : นางสาวกานติมา กานดา
ธนาคารกรุงไทย จากัด(มหาชน) Comp Code : 8590 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
รหัสนักศึกษา/Student Code (Ref.1) : 649100101
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 764-300662-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) เลขที่อา้ งอิง/Ref.No.(Ref.2) : 0108959764080144
ธนาคารกรุงเทพ จากัด(มหาชน) Comp Code : npru (ค่าธรรมเนียม 8 บาท )
ชื่อผู้นาฝาก/เบอร์โทร .............................../................................
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จากัด เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร / Bank Use Only
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )

จานวนเงิน

23,700.00

จานวนเงินตัวอักษร

สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

ผู้รับเงิน
Received By
ผู้รับมอบอานาจ
Authorized By

คาชีแ้ จง 1. หากชาระเงินเกินวันทีก่ าหนดหรือไม่ตรงกับยอดหนีท้ รี่ ะบุ ธนาคารจะไม่รับ
2. โปรดชาระเงินภายในวันทีท่ กี่ าหนด มิฉะนัน้ จะเสียค่าปรับตามประกาศของมหาวิทยาลัย
3. ในการชาระเงินผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร นักศึกษาจะต้องนาเอกสารฉบับนีย้ ื่นต่อเจ้าหน้าทีธ่ นาคาร และขอรับใบเสร็จทีม่ ีลายเซ็นเจ้าหน้าทีธ่ นาคารพร้อมประทับตราธนาคารทุกครั้ง

Ì|Ç)~Â%0vÂÈ0ÉmÇ`{Â*È1ÉmÇ!(ÃÅ`(!LÉmÇ7fÂÈ0
|09940005168600064910010101089597640801442370000

Í`{Â*È1bÎ
649100101

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Nakhon Pathom Rajabhat University

ใบแจ้งการชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน/ใบเสร็จรับเงิน

(ส่วนที่ 1 สาหรับนักศึกษา)
พิมพ์รายการเมื่อ: 22/06/64 11:58
เลขที่อ้างอิง/Ref No. : 0108959664080144

ภาคการศึกษาที่ : 1/2564

Statement of Student Account

รหัสประจาตัว : 649100102

ชื่อ - สกุล : นายกิตติศักดิ์ แก้วอ่อน

ศูนย์ : คณะ : ครุศาสตร์

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคพิเศษ
สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา
รายการ
Descripttion

ที่
No.
1
2
3
4
5

หมู่เรียน : M.EA.64.1
หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต หมู่เรียน
จานวนเงิน
Credits Section Amount (Baht)

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ บัณฑิต
ค่าออกบัตรประจาตัวนักศึกษา บัณฑิต
ค่าประกันของเสียหาย บัณฑิต
วิชาที่ลงทะเบียนเรียน
1065201-62 : แนวคิดและทฤษฎีการบริหารการศึกษา
1065401-62 : การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา
1555101-62 : ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
4125101-62 : คอมพิวเตอร์สาหรับบัณฑิตศึกษา

22,000.00
1,000.00
200.00
500.00
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

M.EA.64.1
M.EA.64.1
M.EA.64.1
M.EA.64.1

**โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน**
**โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนไปชาระเงินที่ธนาคาร**

สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

รวม 12 หน่วยกิต

23,700.00

สาหรับเจ้าหน้าที่รับเงิน

***** กาหนดชาระเงิน ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 1 สิงหาคม 2564 *****
กรุณาชาระเงินด้วยเงินสด และชาระตามจานวนเงินทีร่ ะบุ มิฉะนัน้ จะถือว่าไม่มีการชาระเงินค่าลงทะเบียน
กรุณาเก็บเอกสารนีไ้ ว้เป็นหลักฐานการลงทะเบียน
เพือ่ ความสะดวกของท่าน กรุณานาเอกสารฉบับนีไ้ ปชาระเงินได้ทธี่ นาคารทีม่ ีรายชือ่ ทุกสาขาทัว่ ประเทศ

ผู้รับเงิน.................................
วันที่......../.........../...........
(ลงลายมือชือ่ และประทับตรา)

คาเตือน : การลงทะเบียนและใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์เมือ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้รับเงินและเจ้าหน้าทีธ่ นาคารลงมือชือ่ และประทับตราเรียบร้อยแล้ว

(ส่วนที่ 2 สาหรับธนาคาร)
ใบแจ้
ง
การช
าระเงิน (เพื่อนาเข้าบัญชี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
85 ถนนมาลัยแมน อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
(โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน)
ภาคการศึกษาที่ : 1/2564 ***** ชาระเงินได้ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 1 สิงหาคม 2564 *****
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 148-0-02413-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) ชื่อ/Name : นายกิตติศกั ดิ์ แก้วอ่อน
ธนาคารกรุงไทย จากัด(มหาชน) Comp Code : 8590 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
รหัสนักศึกษา/Student Code (Ref.1) : 649100102
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 764-300662-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) เลขที่อา้ งอิง/Ref.No.(Ref.2) : 0108959664080144
ธนาคารกรุงเทพ จากัด(มหาชน) Comp Code : npru (ค่าธรรมเนียม 8 บาท )
ชื่อผู้นาฝาก/เบอร์โทร .............................../................................
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จากัด เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร / Bank Use Only
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )

จานวนเงิน

23,700.00

จานวนเงินตัวอักษร

สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

ผู้รับเงิน
Received By
ผู้รับมอบอานาจ
Authorized By

คาชีแ้ จง 1. หากชาระเงินเกินวันทีก่ าหนดหรือไม่ตรงกับยอดหนีท้ รี่ ะบุ ธนาคารจะไม่รับ
2. โปรดชาระเงินภายในวันทีท่ กี่ าหนด มิฉะนัน้ จะเสียค่าปรับตามประกาศของมหาวิทยาลัย
3. ในการชาระเงินผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร นักศึกษาจะต้องนาเอกสารฉบับนีย้ ื่นต่อเจ้าหน้าทีธ่ นาคาร และขอรับใบเสร็จทีม่ ีลายเซ็นเจ้าหน้าทีธ่ นาคารพร้อมประทับตราธนาคารทุกครั้ง
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Nakhon Pathom Rajabhat University

ใบแจ้งการชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน/ใบเสร็จรับเงิน

(ส่วนที่ 1 สาหรับนักศึกษา)
พิมพ์รายการเมื่อ: 22/06/64 11:58
เลขที่อ้างอิง/Ref No. : 0108959564080144

ภาคการศึกษาที่ : 1/2564

Statement of Student Account

รหัสประจาตัว : 649100103

ชื่อ - สกุล : นายกิตติศักดิ์ เต็กจินดา

ศูนย์ : คณะ : ครุศาสตร์

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคพิเศษ
สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา
รายการ
Descripttion

ที่
No.
1
2
3
4
5

หมู่เรียน : M.EA.64.1
หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต หมู่เรียน
จานวนเงิน
Credits Section Amount (Baht)

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ บัณฑิต
ค่าออกบัตรประจาตัวนักศึกษา บัณฑิต
ค่าประกันของเสียหาย บัณฑิต
วิชาที่ลงทะเบียนเรียน
1065201-62 : แนวคิดและทฤษฎีการบริหารการศึกษา
1065401-62 : การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา
1555101-62 : ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
4125101-62 : คอมพิวเตอร์สาหรับบัณฑิตศึกษา

22,000.00
1,000.00
200.00
500.00
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

M.EA.64.1
M.EA.64.1
M.EA.64.1
M.EA.64.1

**โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน**
**โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนไปชาระเงินที่ธนาคาร**

สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

รวม 12 หน่วยกิต

23,700.00

สาหรับเจ้าหน้าที่รับเงิน

***** กาหนดชาระเงิน ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 1 สิงหาคม 2564 *****
กรุณาชาระเงินด้วยเงินสด และชาระตามจานวนเงินทีร่ ะบุ มิฉะนัน้ จะถือว่าไม่มีการชาระเงินค่าลงทะเบียน
กรุณาเก็บเอกสารนีไ้ ว้เป็นหลักฐานการลงทะเบียน
เพือ่ ความสะดวกของท่าน กรุณานาเอกสารฉบับนีไ้ ปชาระเงินได้ทธี่ นาคารทีม่ ีรายชือ่ ทุกสาขาทัว่ ประเทศ

ผู้รับเงิน.................................
วันที่......../.........../...........
(ลงลายมือชือ่ และประทับตรา)

คาเตือน : การลงทะเบียนและใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์เมือ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้รับเงินและเจ้าหน้าทีธ่ นาคารลงมือชือ่ และประทับตราเรียบร้อยแล้ว

(ส่วนที่ 2 สาหรับธนาคาร)
ใบแจ้
ง
การช
าระเงิน (เพื่อนาเข้าบัญชี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
85 ถนนมาลัยแมน อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
(โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน)
ภาคการศึกษาที่ : 1/2564 ***** ชาระเงินได้ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 1 สิงหาคม 2564 *****
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 148-0-02413-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) ชื่อ/Name : นายกิตติศกั ดิ์ เต็กจินดา
ธนาคารกรุงไทย จากัด(มหาชน) Comp Code : 8590 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
รหัสนักศึกษา/Student Code (Ref.1) : 649100103
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 764-300662-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) เลขที่อา้ งอิง/Ref.No.(Ref.2) : 0108959564080144
ธนาคารกรุงเทพ จากัด(มหาชน) Comp Code : npru (ค่าธรรมเนียม 8 บาท )
ชื่อผู้นาฝาก/เบอร์โทร .............................../................................
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จากัด เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร / Bank Use Only
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )

จานวนเงิน

23,700.00

จานวนเงินตัวอักษร

สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

ผู้รับเงิน
Received By
ผู้รับมอบอานาจ
Authorized By

คาชีแ้ จง 1. หากชาระเงินเกินวันทีก่ าหนดหรือไม่ตรงกับยอดหนีท้ รี่ ะบุ ธนาคารจะไม่รับ
2. โปรดชาระเงินภายในวันทีท่ กี่ าหนด มิฉะนัน้ จะเสียค่าปรับตามประกาศของมหาวิทยาลัย
3. ในการชาระเงินผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร นักศึกษาจะต้องนาเอกสารฉบับนีย้ ื่นต่อเจ้าหน้าทีธ่ นาคาร และขอรับใบเสร็จทีม่ ีลายเซ็นเจ้าหน้าทีธ่ นาคารพร้อมประทับตราธนาคารทุกครั้ง
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Nakhon Pathom Rajabhat University

ใบแจ้งการชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน/ใบเสร็จรับเงิน

(ส่วนที่ 1 สาหรับนักศึกษา)
พิมพ์รายการเมื่อ: 22/06/64 11:58
เลขที่อ้างอิง/Ref No. : 0108959464080144

ภาคการศึกษาที่ : 1/2564

Statement of Student Account

รหัสประจาตัว : 649100104

ชื่อ - สกุล : นางสาวจิรัชญา นาคพิทักษ์

ศูนย์ : คณะ : ครุศาสตร์

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคพิเศษ
สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา
รายการ
Descripttion

ที่
No.
1
2
3
4
5

หมู่เรียน : M.EA.64.1
หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต หมู่เรียน
จานวนเงิน
Credits Section Amount (Baht)

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ บัณฑิต
ค่าออกบัตรประจาตัวนักศึกษา บัณฑิต
ค่าประกันของเสียหาย บัณฑิต
วิชาที่ลงทะเบียนเรียน
1065201-62 : แนวคิดและทฤษฎีการบริหารการศึกษา
1065401-62 : การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา
1555101-62 : ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
4125101-62 : คอมพิวเตอร์สาหรับบัณฑิตศึกษา

22,000.00
1,000.00
200.00
500.00
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

M.EA.64.1
M.EA.64.1
M.EA.64.1
M.EA.64.1

**โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน**
**โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนไปชาระเงินที่ธนาคาร**

สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

รวม 12 หน่วยกิต

23,700.00

สาหรับเจ้าหน้าที่รับเงิน

***** กาหนดชาระเงิน ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 1 สิงหาคม 2564 *****
กรุณาชาระเงินด้วยเงินสด และชาระตามจานวนเงินทีร่ ะบุ มิฉะนัน้ จะถือว่าไม่มีการชาระเงินค่าลงทะเบียน
กรุณาเก็บเอกสารนีไ้ ว้เป็นหลักฐานการลงทะเบียน
เพือ่ ความสะดวกของท่าน กรุณานาเอกสารฉบับนีไ้ ปชาระเงินได้ทธี่ นาคารทีม่ ีรายชือ่ ทุกสาขาทัว่ ประเทศ

ผู้รับเงิน.................................
วันที่......../.........../...........
(ลงลายมือชือ่ และประทับตรา)

คาเตือน : การลงทะเบียนและใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์เมือ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้รับเงินและเจ้าหน้าทีธ่ นาคารลงมือชือ่ และประทับตราเรียบร้อยแล้ว

(ส่วนที่ 2 สาหรับธนาคาร)
ใบแจ้
ง
การช
าระเงิน (เพื่อนาเข้าบัญชี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
85 ถนนมาลัยแมน อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
(โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน)
ภาคการศึกษาที่ : 1/2564 ***** ชาระเงินได้ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 1 สิงหาคม 2564 *****
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 148-0-02413-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) ชื่อ/Name : นางสาวจิรัชญา นาคพิทักษ์
ธนาคารกรุงไทย จากัด(มหาชน) Comp Code : 8590 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
รหัสนักศึกษา/Student Code (Ref.1) : 649100104
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 764-300662-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) เลขที่อา้ งอิง/Ref.No.(Ref.2) : 0108959464080144
ธนาคารกรุงเทพ จากัด(มหาชน) Comp Code : npru (ค่าธรรมเนียม 8 บาท )
ชื่อผู้นาฝาก/เบอร์โทร .............................../................................
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จากัด เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร / Bank Use Only
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )

จานวนเงิน

23,700.00

จานวนเงินตัวอักษร

สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

ผู้รับเงิน
Received By
ผู้รับมอบอานาจ
Authorized By

คาชีแ้ จง 1. หากชาระเงินเกินวันทีก่ าหนดหรือไม่ตรงกับยอดหนีท้ รี่ ะบุ ธนาคารจะไม่รับ
2. โปรดชาระเงินภายในวันทีท่ กี่ าหนด มิฉะนัน้ จะเสียค่าปรับตามประกาศของมหาวิทยาลัย
3. ในการชาระเงินผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร นักศึกษาจะต้องนาเอกสารฉบับนีย้ ื่นต่อเจ้าหน้าทีธ่ นาคาร และขอรับใบเสร็จทีม่ ีลายเซ็นเจ้าหน้าทีธ่ นาคารพร้อมประทับตราธนาคารทุกครั้ง
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Nakhon Pathom Rajabhat University

ใบแจ้งการชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน/ใบเสร็จรับเงิน

(ส่วนที่ 1 สาหรับนักศึกษา)
พิมพ์รายการเมื่อ: 22/06/64 11:58
เลขที่อ้างอิง/Ref No. : 0108959364080144

ภาคการศึกษาที่ : 1/2564

Statement of Student Account

รหัสประจาตัว : 649100105

ชื่อ - สกุล : นางสาวชลิดา อินทร์ถนอม

ศูนย์ : คณะ : ครุศาสตร์

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคพิเศษ
สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา
รายการ
Descripttion

ที่
No.
1
2
3
4
5

หมู่เรียน : M.EA.64.1
หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต หมู่เรียน
จานวนเงิน
Credits Section Amount (Baht)

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ บัณฑิต
ค่าออกบัตรประจาตัวนักศึกษา บัณฑิต
ค่าประกันของเสียหาย บัณฑิต
วิชาที่ลงทะเบียนเรียน
1065201-62 : แนวคิดและทฤษฎีการบริหารการศึกษา
1065401-62 : การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา
1555101-62 : ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
4125101-62 : คอมพิวเตอร์สาหรับบัณฑิตศึกษา

22,000.00
1,000.00
200.00
500.00
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

M.EA.64.1
M.EA.64.1
M.EA.64.1
M.EA.64.1

**โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน**
**โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนไปชาระเงินที่ธนาคาร**

สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

รวม 12 หน่วยกิต

23,700.00

สาหรับเจ้าหน้าที่รับเงิน

***** กาหนดชาระเงิน ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 1 สิงหาคม 2564 *****
กรุณาชาระเงินด้วยเงินสด และชาระตามจานวนเงินทีร่ ะบุ มิฉะนัน้ จะถือว่าไม่มีการชาระเงินค่าลงทะเบียน
กรุณาเก็บเอกสารนีไ้ ว้เป็นหลักฐานการลงทะเบียน
เพือ่ ความสะดวกของท่าน กรุณานาเอกสารฉบับนีไ้ ปชาระเงินได้ทธี่ นาคารทีม่ ีรายชือ่ ทุกสาขาทัว่ ประเทศ

ผู้รับเงิน.................................
วันที่......../.........../...........
(ลงลายมือชือ่ และประทับตรา)

คาเตือน : การลงทะเบียนและใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์เมือ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้รับเงินและเจ้าหน้าทีธ่ นาคารลงมือชือ่ และประทับตราเรียบร้อยแล้ว

(ส่วนที่ 2 สาหรับธนาคาร)
ใบแจ้
ง
การช
าระเงิน (เพื่อนาเข้าบัญชี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
85 ถนนมาลัยแมน อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
(โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน)
ภาคการศึกษาที่ : 1/2564 ***** ชาระเงินได้ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 1 สิงหาคม 2564 *****
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 148-0-02413-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) ชื่อ/Name : นางสาวชลิดา อินทร์ถนอม
ธนาคารกรุงไทย จากัด(มหาชน) Comp Code : 8590 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
รหัสนักศึกษา/Student Code (Ref.1) : 649100105
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 764-300662-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) เลขที่อา้ งอิง/Ref.No.(Ref.2) : 0108959364080144
ธนาคารกรุงเทพ จากัด(มหาชน) Comp Code : npru (ค่าธรรมเนียม 8 บาท )
ชื่อผู้นาฝาก/เบอร์โทร .............................../................................
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จากัด เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร / Bank Use Only
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )

จานวนเงิน

23,700.00

จานวนเงินตัวอักษร

สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

ผู้รับเงิน
Received By
ผู้รับมอบอานาจ
Authorized By

คาชีแ้ จง 1. หากชาระเงินเกินวันทีก่ าหนดหรือไม่ตรงกับยอดหนีท้ รี่ ะบุ ธนาคารจะไม่รับ
2. โปรดชาระเงินภายในวันทีท่ กี่ าหนด มิฉะนัน้ จะเสียค่าปรับตามประกาศของมหาวิทยาลัย
3. ในการชาระเงินผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร นักศึกษาจะต้องนาเอกสารฉบับนีย้ ื่นต่อเจ้าหน้าทีธ่ นาคาร และขอรับใบเสร็จทีม่ ีลายเซ็นเจ้าหน้าทีธ่ นาคารพร้อมประทับตราธนาคารทุกครั้ง
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Nakhon Pathom Rajabhat University

ใบแจ้งการชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน/ใบเสร็จรับเงิน

(ส่วนที่ 1 สาหรับนักศึกษา)
พิมพ์รายการเมื่อ: 22/06/64 11:58
เลขที่อ้างอิง/Ref No. : 0108959264080144

ภาคการศึกษาที่ : 1/2564

Statement of Student Account

รหัสประจาตัว : 649100106

ชื่อ - สกุล : นายชัยณรงค์ ประดับนาค

ศูนย์ : คณะ : ครุศาสตร์

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคพิเศษ
สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา
รายการ
Descripttion

ที่
No.
1
2
3
4
5

หมู่เรียน : M.EA.64.1
หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต หมู่เรียน
จานวนเงิน
Credits Section Amount (Baht)

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ บัณฑิต
ค่าออกบัตรประจาตัวนักศึกษา บัณฑิต
ค่าประกันของเสียหาย บัณฑิต
วิชาที่ลงทะเบียนเรียน
1065201-62 : แนวคิดและทฤษฎีการบริหารการศึกษา
1065401-62 : การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา
1555101-62 : ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
4125101-62 : คอมพิวเตอร์สาหรับบัณฑิตศึกษา

22,000.00
1,000.00
200.00
500.00
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

M.EA.64.1
M.EA.64.1
M.EA.64.1
M.EA.64.1

**โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน**
**โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนไปชาระเงินที่ธนาคาร**

สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

รวม 12 หน่วยกิต

23,700.00

สาหรับเจ้าหน้าที่รับเงิน

***** กาหนดชาระเงิน ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 1 สิงหาคม 2564 *****
กรุณาชาระเงินด้วยเงินสด และชาระตามจานวนเงินทีร่ ะบุ มิฉะนัน้ จะถือว่าไม่มีการชาระเงินค่าลงทะเบียน
กรุณาเก็บเอกสารนีไ้ ว้เป็นหลักฐานการลงทะเบียน
เพือ่ ความสะดวกของท่าน กรุณานาเอกสารฉบับนีไ้ ปชาระเงินได้ทธี่ นาคารทีม่ ีรายชือ่ ทุกสาขาทัว่ ประเทศ

ผู้รับเงิน.................................
วันที่......../.........../...........
(ลงลายมือชือ่ และประทับตรา)

คาเตือน : การลงทะเบียนและใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์เมือ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้รับเงินและเจ้าหน้าทีธ่ นาคารลงมือชือ่ และประทับตราเรียบร้อยแล้ว

(ส่วนที่ 2 สาหรับธนาคาร)
ใบแจ้
ง
การช
าระเงิน (เพื่อนาเข้าบัญชี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
85 ถนนมาลัยแมน อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
(โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน)
ภาคการศึกษาที่ : 1/2564 ***** ชาระเงินได้ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 1 สิงหาคม 2564 *****
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 148-0-02413-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) ชื่อ/Name : นายชัยณรงค์ ประดับนาค
ธนาคารกรุงไทย จากัด(มหาชน) Comp Code : 8590 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
รหัสนักศึกษา/Student Code (Ref.1) : 649100106
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 764-300662-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) เลขที่อา้ งอิง/Ref.No.(Ref.2) : 0108959264080144
ธนาคารกรุงเทพ จากัด(มหาชน) Comp Code : npru (ค่าธรรมเนียม 8 บาท )
ชื่อผู้นาฝาก/เบอร์โทร .............................../................................
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จากัด เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร / Bank Use Only
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )

จานวนเงิน

23,700.00

จานวนเงินตัวอักษร

สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

ผู้รับเงิน
Received By
ผู้รับมอบอานาจ
Authorized By

คาชีแ้ จง 1. หากชาระเงินเกินวันทีก่ าหนดหรือไม่ตรงกับยอดหนีท้ รี่ ะบุ ธนาคารจะไม่รับ
2. โปรดชาระเงินภายในวันทีท่ กี่ าหนด มิฉะนัน้ จะเสียค่าปรับตามประกาศของมหาวิทยาลัย
3. ในการชาระเงินผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร นักศึกษาจะต้องนาเอกสารฉบับนีย้ ื่นต่อเจ้าหน้าทีธ่ นาคาร และขอรับใบเสร็จทีม่ ีลายเซ็นเจ้าหน้าทีธ่ นาคารพร้อมประทับตราธนาคารทุกครั้ง
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Nakhon Pathom Rajabhat University

ใบแจ้งการชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน/ใบเสร็จรับเงิน

(ส่วนที่ 1 สาหรับนักศึกษา)
พิมพ์รายการเมื่อ: 22/06/64 11:58
เลขที่อ้างอิง/Ref No. : 0108959164080144

ภาคการศึกษาที่ : 1/2564

Statement of Student Account

รหัสประจาตัว : 649100107

ชื่อ - สกุล : นางสาวณัชชา อุตสาหะ

ศูนย์ : คณะ : ครุศาสตร์

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคพิเศษ
สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา
รายการ
Descripttion

ที่
No.
1
2
3
4
5

หมู่เรียน : M.EA.64.1
หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต หมู่เรียน
จานวนเงิน
Credits Section Amount (Baht)

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ บัณฑิต
ค่าออกบัตรประจาตัวนักศึกษา บัณฑิต
ค่าประกันของเสียหาย บัณฑิต
วิชาที่ลงทะเบียนเรียน
1065201-62 : แนวคิดและทฤษฎีการบริหารการศึกษา
1065401-62 : การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา
1555101-62 : ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
4125101-62 : คอมพิวเตอร์สาหรับบัณฑิตศึกษา

22,000.00
1,000.00
200.00
500.00
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

M.EA.64.1
M.EA.64.1
M.EA.64.1
M.EA.64.1

**โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน**
**โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนไปชาระเงินที่ธนาคาร**

สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

รวม 12 หน่วยกิต

23,700.00

สาหรับเจ้าหน้าที่รับเงิน

***** กาหนดชาระเงิน ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 1 สิงหาคม 2564 *****
กรุณาชาระเงินด้วยเงินสด และชาระตามจานวนเงินทีร่ ะบุ มิฉะนัน้ จะถือว่าไม่มีการชาระเงินค่าลงทะเบียน
กรุณาเก็บเอกสารนีไ้ ว้เป็นหลักฐานการลงทะเบียน
เพือ่ ความสะดวกของท่าน กรุณานาเอกสารฉบับนีไ้ ปชาระเงินได้ทธี่ นาคารทีม่ ีรายชือ่ ทุกสาขาทัว่ ประเทศ

ผู้รับเงิน.................................
วันที่......../.........../...........
(ลงลายมือชือ่ และประทับตรา)

คาเตือน : การลงทะเบียนและใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์เมือ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้รับเงินและเจ้าหน้าทีธ่ นาคารลงมือชือ่ และประทับตราเรียบร้อยแล้ว

(ส่วนที่ 2 สาหรับธนาคาร)
ใบแจ้
ง
การช
าระเงิน (เพื่อนาเข้าบัญชี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
85 ถนนมาลัยแมน อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
(โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน)
ภาคการศึกษาที่ : 1/2564 ***** ชาระเงินได้ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 1 สิงหาคม 2564 *****
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 148-0-02413-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) ชื่อ/Name : นางสาวณัชชา อุตสาหะ
ธนาคารกรุงไทย จากัด(มหาชน) Comp Code : 8590 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
รหัสนักศึกษา/Student Code (Ref.1) : 649100107
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 764-300662-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) เลขที่อา้ งอิง/Ref.No.(Ref.2) : 0108959164080144
ธนาคารกรุงเทพ จากัด(มหาชน) Comp Code : npru (ค่าธรรมเนียม 8 บาท )
ชื่อผู้นาฝาก/เบอร์โทร .............................../................................
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จากัด เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร / Bank Use Only
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )

จานวนเงิน

23,700.00

จานวนเงินตัวอักษร

สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

ผู้รับเงิน
Received By
ผู้รับมอบอานาจ
Authorized By

คาชีแ้ จง 1. หากชาระเงินเกินวันทีก่ าหนดหรือไม่ตรงกับยอดหนีท้ รี่ ะบุ ธนาคารจะไม่รับ
2. โปรดชาระเงินภายในวันทีท่ กี่ าหนด มิฉะนัน้ จะเสียค่าปรับตามประกาศของมหาวิทยาลัย
3. ในการชาระเงินผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร นักศึกษาจะต้องนาเอกสารฉบับนีย้ ื่นต่อเจ้าหน้าทีธ่ นาคาร และขอรับใบเสร็จทีม่ ีลายเซ็นเจ้าหน้าทีธ่ นาคารพร้อมประทับตราธนาคารทุกครั้ง
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Nakhon Pathom Rajabhat University

ใบแจ้งการชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน/ใบเสร็จรับเงิน

(ส่วนที่ 1 สาหรับนักศึกษา)
พิมพ์รายการเมื่อ: 22/06/64 11:58
เลขที่อ้างอิง/Ref No. : 0108959064080144

ภาคการศึกษาที่ : 1/2564

Statement of Student Account

รหัสประจาตัว : 649100108

ชื่อ - สกุล : นายทวีศักดิ์ ชะเราะ

ศูนย์ : คณะ : ครุศาสตร์

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคพิเศษ
สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา
รายการ
Descripttion

ที่
No.
1
2
3
4
5

หมู่เรียน : M.EA.64.1
หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต หมู่เรียน
จานวนเงิน
Credits Section Amount (Baht)

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ บัณฑิต
ค่าออกบัตรประจาตัวนักศึกษา บัณฑิต
ค่าประกันของเสียหาย บัณฑิต
วิชาที่ลงทะเบียนเรียน
1065201-62 : แนวคิดและทฤษฎีการบริหารการศึกษา
1065401-62 : การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา
1555101-62 : ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
4125101-62 : คอมพิวเตอร์สาหรับบัณฑิตศึกษา

22,000.00
1,000.00
200.00
500.00
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

M.EA.64.1
M.EA.64.1
M.EA.64.1
M.EA.64.1

**โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน**
**โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนไปชาระเงินที่ธนาคาร**

สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

รวม 12 หน่วยกิต

23,700.00

สาหรับเจ้าหน้าที่รับเงิน

***** กาหนดชาระเงิน ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 1 สิงหาคม 2564 *****
กรุณาชาระเงินด้วยเงินสด และชาระตามจานวนเงินทีร่ ะบุ มิฉะนัน้ จะถือว่าไม่มีการชาระเงินค่าลงทะเบียน
กรุณาเก็บเอกสารนีไ้ ว้เป็นหลักฐานการลงทะเบียน
เพือ่ ความสะดวกของท่าน กรุณานาเอกสารฉบับนีไ้ ปชาระเงินได้ทธี่ นาคารทีม่ ีรายชือ่ ทุกสาขาทัว่ ประเทศ

ผู้รับเงิน.................................
วันที่......../.........../...........
(ลงลายมือชือ่ และประทับตรา)

คาเตือน : การลงทะเบียนและใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์เมือ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้รับเงินและเจ้าหน้าทีธ่ นาคารลงมือชือ่ และประทับตราเรียบร้อยแล้ว

(ส่วนที่ 2 สาหรับธนาคาร)
ใบแจ้
ง
การช
าระเงิน (เพื่อนาเข้าบัญชี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
85 ถนนมาลัยแมน อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
(โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน)
ภาคการศึกษาที่ : 1/2564 ***** ชาระเงินได้ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 1 สิงหาคม 2564 *****
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 148-0-02413-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) ชื่อ/Name : นายทวีศกั ดิ์ ชะเราะ
ธนาคารกรุงไทย จากัด(มหาชน) Comp Code : 8590 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
รหัสนักศึกษา/Student Code (Ref.1) : 649100108
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 764-300662-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) เลขที่อา้ งอิง/Ref.No.(Ref.2) : 0108959064080144
ธนาคารกรุงเทพ จากัด(มหาชน) Comp Code : npru (ค่าธรรมเนียม 8 บาท )
ชื่อผู้นาฝาก/เบอร์โทร .............................../................................
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จากัด เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร / Bank Use Only
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )

จานวนเงิน

23,700.00

จานวนเงินตัวอักษร

สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

ผู้รับเงิน
Received By
ผู้รับมอบอานาจ
Authorized By

คาชีแ้ จง 1. หากชาระเงินเกินวันทีก่ าหนดหรือไม่ตรงกับยอดหนีท้ รี่ ะบุ ธนาคารจะไม่รับ
2. โปรดชาระเงินภายในวันทีท่ กี่ าหนด มิฉะนัน้ จะเสียค่าปรับตามประกาศของมหาวิทยาลัย
3. ในการชาระเงินผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร นักศึกษาจะต้องนาเอกสารฉบับนีย้ ื่นต่อเจ้าหน้าทีธ่ นาคาร และขอรับใบเสร็จทีม่ ีลายเซ็นเจ้าหน้าทีธ่ นาคารพร้อมประทับตราธนาคารทุกครั้ง
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Nakhon Pathom Rajabhat University

ใบแจ้งการชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน/ใบเสร็จรับเงิน

(ส่วนที่ 1 สาหรับนักศึกษา)
พิมพ์รายการเมื่อ: 22/06/64 11:58
เลขที่อ้างอิง/Ref No. : 0108958964080168

ภาคการศึกษาที่ : 1/2564

Statement of Student Account

รหัสประจาตัว : 649100109

ชื่อ - สกุล : นายทีปกร อาริภู

ศูนย์ : คณะ : ครุศาสตร์

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคพิเศษ
สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา
รายการ
Descripttion

ที่
No.
1
2
3
4
5

หมู่เรียน : M.EA.64.1
หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต หมู่เรียน
จานวนเงิน
Credits Section Amount (Baht)

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ บัณฑิต
ค่าออกบัตรประจาตัวนักศึกษา บัณฑิต
ค่าประกันของเสียหาย บัณฑิต
วิชาที่ลงทะเบียนเรียน
1065201-62 : แนวคิดและทฤษฎีการบริหารการศึกษา
1065401-62 : การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา
1555101-62 : ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
4125101-62 : คอมพิวเตอร์สาหรับบัณฑิตศึกษา

22,000.00
1,000.00
200.00
500.00
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

M.EA.64.1
M.EA.64.1
M.EA.64.1
M.EA.64.1

**โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน**
**โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนไปชาระเงินที่ธนาคาร**

สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

รวม 12 หน่วยกิต

23,700.00

สาหรับเจ้าหน้าที่รับเงิน

***** กาหนดชาระเงิน ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 1 สิงหาคม 2564 *****
กรุณาชาระเงินด้วยเงินสด และชาระตามจานวนเงินทีร่ ะบุ มิฉะนัน้ จะถือว่าไม่มีการชาระเงินค่าลงทะเบียน
กรุณาเก็บเอกสารนีไ้ ว้เป็นหลักฐานการลงทะเบียน
เพือ่ ความสะดวกของท่าน กรุณานาเอกสารฉบับนีไ้ ปชาระเงินได้ทธี่ นาคารทีม่ ีรายชือ่ ทุกสาขาทัว่ ประเทศ

ผู้รับเงิน.................................
วันที่......../.........../...........
(ลงลายมือชือ่ และประทับตรา)

คาเตือน : การลงทะเบียนและใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์เมือ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้รับเงินและเจ้าหน้าทีธ่ นาคารลงมือชือ่ และประทับตราเรียบร้อยแล้ว

(ส่วนที่ 2 สาหรับธนาคาร)
ใบแจ้
ง
การช
าระเงิน (เพื่อนาเข้าบัญชี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
85 ถนนมาลัยแมน อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
(โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน)
ภาคการศึกษาที่ : 1/2564 ***** ชาระเงินได้ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 1 สิงหาคม 2564 *****
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 148-0-02413-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) ชื่อ/Name : นายทีปกร อาริภู
ธนาคารกรุงไทย จากัด(มหาชน) Comp Code : 8590 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
รหัสนักศึกษา/Student Code (Ref.1) : 649100109
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 764-300662-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) เลขที่อา้ งอิง/Ref.No.(Ref.2) : 0108958964080168
ธนาคารกรุงเทพ จากัด(มหาชน) Comp Code : npru (ค่าธรรมเนียม 8 บาท )
ชื่อผู้นาฝาก/เบอร์โทร .............................../................................
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จากัด เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร / Bank Use Only
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )

จานวนเงิน

23,700.00

จานวนเงินตัวอักษร

สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

ผู้รับเงิน
Received By
ผู้รับมอบอานาจ
Authorized By

คาชีแ้ จง 1. หากชาระเงินเกินวันทีก่ าหนดหรือไม่ตรงกับยอดหนีท้ รี่ ะบุ ธนาคารจะไม่รับ
2. โปรดชาระเงินภายในวันทีท่ กี่ าหนด มิฉะนัน้ จะเสียค่าปรับตามประกาศของมหาวิทยาลัย
3. ในการชาระเงินผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร นักศึกษาจะต้องนาเอกสารฉบับนีย้ ื่นต่อเจ้าหน้าทีธ่ นาคาร และขอรับใบเสร็จทีม่ ีลายเซ็นเจ้าหน้าทีธ่ นาคารพร้อมประทับตราธนาคารทุกครั้ง
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Nakhon Pathom Rajabhat University

ใบแจ้งการชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน/ใบเสร็จรับเงิน

(ส่วนที่ 1 สาหรับนักศึกษา)
พิมพ์รายการเมื่อ: 22/06/64 11:58
เลขที่อ้างอิง/Ref No. : 0108958864080144

ภาคการศึกษาที่ : 1/2564

Statement of Student Account

รหัสประจาตัว : 649100110

ชื่อ - สกุล : นางสาวธิดารักษ์ ฟักเงิน

ศูนย์ : คณะ : ครุศาสตร์

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคพิเศษ
สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา
รายการ
Descripttion

ที่
No.
1
2
3
4
5

หมู่เรียน : M.EA.64.1
หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต หมู่เรียน
จานวนเงิน
Credits Section Amount (Baht)

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ บัณฑิต
ค่าออกบัตรประจาตัวนักศึกษา บัณฑิต
ค่าประกันของเสียหาย บัณฑิต
วิชาที่ลงทะเบียนเรียน
1065201-62 : แนวคิดและทฤษฎีการบริหารการศึกษา
1065401-62 : การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา
1555101-62 : ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
4125101-62 : คอมพิวเตอร์สาหรับบัณฑิตศึกษา

22,000.00
1,000.00
200.00
500.00
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

M.EA.64.1
M.EA.64.1
M.EA.64.1
M.EA.64.1

**โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน**
**โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนไปชาระเงินที่ธนาคาร**

สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

รวม 12 หน่วยกิต

23,700.00

สาหรับเจ้าหน้าที่รับเงิน

***** กาหนดชาระเงิน ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 1 สิงหาคม 2564 *****
กรุณาชาระเงินด้วยเงินสด และชาระตามจานวนเงินทีร่ ะบุ มิฉะนัน้ จะถือว่าไม่มีการชาระเงินค่าลงทะเบียน
กรุณาเก็บเอกสารนีไ้ ว้เป็นหลักฐานการลงทะเบียน
เพือ่ ความสะดวกของท่าน กรุณานาเอกสารฉบับนีไ้ ปชาระเงินได้ทธี่ นาคารทีม่ ีรายชือ่ ทุกสาขาทัว่ ประเทศ

ผู้รับเงิน.................................
วันที่......../.........../...........
(ลงลายมือชือ่ และประทับตรา)

คาเตือน : การลงทะเบียนและใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์เมือ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้รับเงินและเจ้าหน้าทีธ่ นาคารลงมือชือ่ และประทับตราเรียบร้อยแล้ว

(ส่วนที่ 2 สาหรับธนาคาร)
ใบแจ้
ง
การช
าระเงิน (เพื่อนาเข้าบัญชี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
85 ถนนมาลัยแมน อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
(โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน)
ภาคการศึกษาที่ : 1/2564 ***** ชาระเงินได้ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 1 สิงหาคม 2564 *****
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 148-0-02413-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) ชื่อ/Name : นางสาวธิดารักษ์ ฟักเงิน
ธนาคารกรุงไทย จากัด(มหาชน) Comp Code : 8590 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
รหัสนักศึกษา/Student Code (Ref.1) : 649100110
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 764-300662-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) เลขที่อา้ งอิง/Ref.No.(Ref.2) : 0108958864080144
ธนาคารกรุงเทพ จากัด(มหาชน) Comp Code : npru (ค่าธรรมเนียม 8 บาท )
ชื่อผู้นาฝาก/เบอร์โทร .............................../................................
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จากัด เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร / Bank Use Only
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )

จานวนเงิน

23,700.00

จานวนเงินตัวอักษร

สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

ผู้รับเงิน
Received By
ผู้รับมอบอานาจ
Authorized By

คาชีแ้ จง 1. หากชาระเงินเกินวันทีก่ าหนดหรือไม่ตรงกับยอดหนีท้ รี่ ะบุ ธนาคารจะไม่รับ
2. โปรดชาระเงินภายในวันทีท่ กี่ าหนด มิฉะนัน้ จะเสียค่าปรับตามประกาศของมหาวิทยาลัย
3. ในการชาระเงินผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร นักศึกษาจะต้องนาเอกสารฉบับนีย้ ื่นต่อเจ้าหน้าทีธ่ นาคาร และขอรับใบเสร็จทีม่ ีลายเซ็นเจ้าหน้าทีธ่ นาคารพร้อมประทับตราธนาคารทุกครั้ง

Ì|Ç)~Â%0vÂÈ0ÉmÇ`{Â+È0ÉmÇ!(Ãx`(!LÉmÇ7fÂÈ0
|09940005168600064910011001089588640801442370000
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649100110

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Nakhon Pathom Rajabhat University

ใบแจ้งการชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน/ใบเสร็จรับเงิน

(ส่วนที่ 1 สาหรับนักศึกษา)
พิมพ์รายการเมื่อ: 22/06/64 11:58
เลขที่อ้างอิง/Ref No. : 0108958764080144

ภาคการศึกษาที่ : 1/2564

Statement of Student Account

รหัสประจาตัว : 649100111

ชื่อ - สกุล : นายนวินธร ทองคา

ศูนย์ : คณะ : ครุศาสตร์

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคพิเศษ
สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา
รายการ
Descripttion

ที่
No.
1
2
3
4
5

หมู่เรียน : M.EA.64.1
หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต หมู่เรียน
จานวนเงิน
Credits Section Amount (Baht)

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ บัณฑิต
ค่าออกบัตรประจาตัวนักศึกษา บัณฑิต
ค่าประกันของเสียหาย บัณฑิต
วิชาที่ลงทะเบียนเรียน
1065201-62 : แนวคิดและทฤษฎีการบริหารการศึกษา
1065401-62 : การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา
1555101-62 : ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
4125101-62 : คอมพิวเตอร์สาหรับบัณฑิตศึกษา

22,000.00
1,000.00
200.00
500.00
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

M.EA.64.1
M.EA.64.1
M.EA.64.1
M.EA.64.1

**โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน**
**โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนไปชาระเงินที่ธนาคาร**

สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

รวม 12 หน่วยกิต

23,700.00

สาหรับเจ้าหน้าที่รับเงิน

***** กาหนดชาระเงิน ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 1 สิงหาคม 2564 *****
กรุณาชาระเงินด้วยเงินสด และชาระตามจานวนเงินทีร่ ะบุ มิฉะนัน้ จะถือว่าไม่มีการชาระเงินค่าลงทะเบียน
กรุณาเก็บเอกสารนีไ้ ว้เป็นหลักฐานการลงทะเบียน
เพือ่ ความสะดวกของท่าน กรุณานาเอกสารฉบับนีไ้ ปชาระเงินได้ทธี่ นาคารทีม่ ีรายชือ่ ทุกสาขาทัว่ ประเทศ

ผู้รับเงิน.................................
วันที่......../.........../...........
(ลงลายมือชือ่ และประทับตรา)

คาเตือน : การลงทะเบียนและใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์เมือ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้รับเงินและเจ้าหน้าทีธ่ นาคารลงมือชือ่ และประทับตราเรียบร้อยแล้ว

(ส่วนที่ 2 สาหรับธนาคาร)
ใบแจ้
ง
การช
าระเงิน (เพื่อนาเข้าบัญชี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
85 ถนนมาลัยแมน อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
(โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน)
ภาคการศึกษาที่ : 1/2564 ***** ชาระเงินได้ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 1 สิงหาคม 2564 *****
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 148-0-02413-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) ชื่อ/Name : นายนวินธร ทองคา
ธนาคารกรุงไทย จากัด(มหาชน) Comp Code : 8590 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
รหัสนักศึกษา/Student Code (Ref.1) : 649100111
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 764-300662-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) เลขที่อา้ งอิง/Ref.No.(Ref.2) : 0108958764080144
ธนาคารกรุงเทพ จากัด(มหาชน) Comp Code : npru (ค่าธรรมเนียม 8 บาท )
ชื่อผู้นาฝาก/เบอร์โทร .............................../................................
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จากัด เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร / Bank Use Only
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )

จานวนเงิน

23,700.00

จานวนเงินตัวอักษร

สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

ผู้รับเงิน
Received By
ผู้รับมอบอานาจ
Authorized By

คาชีแ้ จง 1. หากชาระเงินเกินวันทีก่ าหนดหรือไม่ตรงกับยอดหนีท้ รี่ ะบุ ธนาคารจะไม่รับ
2. โปรดชาระเงินภายในวันทีท่ กี่ าหนด มิฉะนัน้ จะเสียค่าปรับตามประกาศของมหาวิทยาลัย
3. ในการชาระเงินผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร นักศึกษาจะต้องนาเอกสารฉบับนีย้ ื่นต่อเจ้าหน้าทีธ่ นาคาร และขอรับใบเสร็จทีม่ ีลายเซ็นเจ้าหน้าทีธ่ นาคารพร้อมประทับตราธนาคารทุกครั้ง

Ì|Ç)~Â%0vÂÈ0ÉmÇ`{Â+È1ÉmÇ!(Ãw`(!LÉmÇ7fÂÈ0
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649100111

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Nakhon Pathom Rajabhat University

ใบแจ้งการชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน/ใบเสร็จรับเงิน

(ส่วนที่ 1 สาหรับนักศึกษา)
พิมพ์รายการเมื่อ: 22/06/64 11:58
เลขที่อ้างอิง/Ref No. : 0108958664080144

ภาคการศึกษาที่ : 1/2564

Statement of Student Account

รหัสประจาตัว : 649100112

ชื่อ - สกุล : นางนิลาวรรณ สุวรรณมณี

ศูนย์ : คณะ : ครุศาสตร์

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคพิเศษ
สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา
รายการ
Descripttion

ที่
No.
1
2
3
4
5

หมู่เรียน : M.EA.64.1
หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต หมู่เรียน
จานวนเงิน
Credits Section Amount (Baht)

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ บัณฑิต
ค่าออกบัตรประจาตัวนักศึกษา บัณฑิต
ค่าประกันของเสียหาย บัณฑิต
วิชาที่ลงทะเบียนเรียน
1065201-62 : แนวคิดและทฤษฎีการบริหารการศึกษา
1065401-62 : การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา
1555101-62 : ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
4125101-62 : คอมพิวเตอร์สาหรับบัณฑิตศึกษา

22,000.00
1,000.00
200.00
500.00
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

M.EA.64.1
M.EA.64.1
M.EA.64.1
M.EA.64.1

**โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน**
**โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนไปชาระเงินที่ธนาคาร**

สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

รวม 12 หน่วยกิต

23,700.00

สาหรับเจ้าหน้าที่รับเงิน

***** กาหนดชาระเงิน ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 1 สิงหาคม 2564 *****
กรุณาชาระเงินด้วยเงินสด และชาระตามจานวนเงินทีร่ ะบุ มิฉะนัน้ จะถือว่าไม่มีการชาระเงินค่าลงทะเบียน
กรุณาเก็บเอกสารนีไ้ ว้เป็นหลักฐานการลงทะเบียน
เพือ่ ความสะดวกของท่าน กรุณานาเอกสารฉบับนีไ้ ปชาระเงินได้ทธี่ นาคารทีม่ ีรายชือ่ ทุกสาขาทัว่ ประเทศ

ผู้รับเงิน.................................
วันที่......../.........../...........
(ลงลายมือชือ่ และประทับตรา)

คาเตือน : การลงทะเบียนและใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์เมือ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้รับเงินและเจ้าหน้าทีธ่ นาคารลงมือชือ่ และประทับตราเรียบร้อยแล้ว

(ส่วนที่ 2 สาหรับธนาคาร)
ใบแจ้
ง
การช
าระเงิน (เพื่อนาเข้าบัญชี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
85 ถนนมาลัยแมน อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
(โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน)
ภาคการศึกษาที่ : 1/2564 ***** ชาระเงินได้ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 1 สิงหาคม 2564 *****
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 148-0-02413-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) ชื่อ/Name : นางนิลาวรรณ สุวรรณมณี
ธนาคารกรุงไทย จากัด(มหาชน) Comp Code : 8590 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
รหัสนักศึกษา/Student Code (Ref.1) : 649100112
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 764-300662-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) เลขที่อา้ งอิง/Ref.No.(Ref.2) : 0108958664080144
ธนาคารกรุงเทพ จากัด(มหาชน) Comp Code : npru (ค่าธรรมเนียม 8 บาท )
ชื่อผู้นาฝาก/เบอร์โทร .............................../................................
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จากัด เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร / Bank Use Only
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )

จานวนเงิน

23,700.00

จานวนเงินตัวอักษร

สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

ผู้รับเงิน
Received By
ผู้รับมอบอานาจ
Authorized By

คาชีแ้ จง 1. หากชาระเงินเกินวันทีก่ าหนดหรือไม่ตรงกับยอดหนีท้ รี่ ะบุ ธนาคารจะไม่รับ
2. โปรดชาระเงินภายในวันทีท่ กี่ าหนด มิฉะนัน้ จะเสียค่าปรับตามประกาศของมหาวิทยาลัย
3. ในการชาระเงินผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร นักศึกษาจะต้องนาเอกสารฉบับนีย้ ื่นต่อเจ้าหน้าทีธ่ นาคาร และขอรับใบเสร็จทีม่ ีลายเซ็นเจ้าหน้าทีธ่ นาคารพร้อมประทับตราธนาคารทุกครั้ง
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Nakhon Pathom Rajabhat University

ใบแจ้งการชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน/ใบเสร็จรับเงิน

(ส่วนที่ 1 สาหรับนักศึกษา)
พิมพ์รายการเมื่อ: 22/06/64 11:58
เลขที่อ้างอิง/Ref No. : 0108958564080144

ภาคการศึกษาที่ : 1/2564

Statement of Student Account

รหัสประจาตัว : 649100113

ชื่อ - สกุล : นางสาวปัทมา กาฬภักดี

ศูนย์ : คณะ : ครุศาสตร์

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคพิเศษ
สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา
รายการ
Descripttion

ที่
No.
1
2
3
4
5

หมู่เรียน : M.EA.64.1
หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต หมู่เรียน
จานวนเงิน
Credits Section Amount (Baht)

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ บัณฑิต
ค่าออกบัตรประจาตัวนักศึกษา บัณฑิต
ค่าประกันของเสียหาย บัณฑิต
วิชาที่ลงทะเบียนเรียน
1065201-62 : แนวคิดและทฤษฎีการบริหารการศึกษา
1065401-62 : การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา
1555101-62 : ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
4125101-62 : คอมพิวเตอร์สาหรับบัณฑิตศึกษา

22,000.00
1,000.00
200.00
500.00
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

M.EA.64.1
M.EA.64.1
M.EA.64.1
M.EA.64.1

**โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน**
**โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนไปชาระเงินที่ธนาคาร**

สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

รวม 12 หน่วยกิต

23,700.00

สาหรับเจ้าหน้าที่รับเงิน

***** กาหนดชาระเงิน ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 1 สิงหาคม 2564 *****
กรุณาชาระเงินด้วยเงินสด และชาระตามจานวนเงินทีร่ ะบุ มิฉะนัน้ จะถือว่าไม่มีการชาระเงินค่าลงทะเบียน
กรุณาเก็บเอกสารนีไ้ ว้เป็นหลักฐานการลงทะเบียน
เพือ่ ความสะดวกของท่าน กรุณานาเอกสารฉบับนีไ้ ปชาระเงินได้ทธี่ นาคารทีม่ ีรายชือ่ ทุกสาขาทัว่ ประเทศ

ผู้รับเงิน.................................
วันที่......../.........../...........
(ลงลายมือชือ่ และประทับตรา)

คาเตือน : การลงทะเบียนและใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์เมือ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้รับเงินและเจ้าหน้าทีธ่ นาคารลงมือชือ่ และประทับตราเรียบร้อยแล้ว

(ส่วนที่ 2 สาหรับธนาคาร)
ใบแจ้
ง
การช
าระเงิน (เพื่อนาเข้าบัญชี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
85 ถนนมาลัยแมน อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
(โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน)
ภาคการศึกษาที่ : 1/2564 ***** ชาระเงินได้ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 1 สิงหาคม 2564 *****
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 148-0-02413-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) ชื่อ/Name : นางสาวปัทมา กาฬภักดี
ธนาคารกรุงไทย จากัด(มหาชน) Comp Code : 8590 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
รหัสนักศึกษา/Student Code (Ref.1) : 649100113
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 764-300662-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) เลขที่อา้ งอิง/Ref.No.(Ref.2) : 0108958564080144
ธนาคารกรุงเทพ จากัด(มหาชน) Comp Code : npru (ค่าธรรมเนียม 8 บาท )
ชื่อผู้นาฝาก/เบอร์โทร .............................../................................
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จากัด เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร / Bank Use Only
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )

จานวนเงิน

23,700.00

จานวนเงินตัวอักษร

สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

ผู้รับเงิน
Received By
ผู้รับมอบอานาจ
Authorized By

คาชีแ้ จง 1. หากชาระเงินเกินวันทีก่ าหนดหรือไม่ตรงกับยอดหนีท้ รี่ ะบุ ธนาคารจะไม่รับ
2. โปรดชาระเงินภายในวันทีท่ กี่ าหนด มิฉะนัน้ จะเสียค่าปรับตามประกาศของมหาวิทยาลัย
3. ในการชาระเงินผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร นักศึกษาจะต้องนาเอกสารฉบับนีย้ ื่นต่อเจ้าหน้าทีธ่ นาคาร และขอรับใบเสร็จทีม่ ีลายเซ็นเจ้าหน้าทีธ่ นาคารพร้อมประทับตราธนาคารทุกครั้ง
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Nakhon Pathom Rajabhat University

ใบแจ้งการชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน/ใบเสร็จรับเงิน

(ส่วนที่ 1 สาหรับนักศึกษา)
พิมพ์รายการเมื่อ: 22/06/64 11:58
เลขที่อ้างอิง/Ref No. : 0108958464080144

ภาคการศึกษาที่ : 1/2564

Statement of Student Account

รหัสประจาตัว : 649100114

ชื่อ - สกุล : นางสาวพรทิพย์ กลิ่นดอกแก้ว

ศูนย์ : คณะ : ครุศาสตร์

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคพิเศษ
สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา
รายการ
Descripttion

ที่
No.
1
2
3
4
5

หมู่เรียน : M.EA.64.1
หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต หมู่เรียน
จานวนเงิน
Credits Section Amount (Baht)

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ บัณฑิต
ค่าออกบัตรประจาตัวนักศึกษา บัณฑิต
ค่าประกันของเสียหาย บัณฑิต
วิชาที่ลงทะเบียนเรียน
1065201-62 : แนวคิดและทฤษฎีการบริหารการศึกษา
1065401-62 : การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา
1555101-62 : ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
4125101-62 : คอมพิวเตอร์สาหรับบัณฑิตศึกษา

22,000.00
1,000.00
200.00
500.00
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

M.EA.64.1
M.EA.64.1
M.EA.64.1
M.EA.64.1

**โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน**
**โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนไปชาระเงินที่ธนาคาร**

สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

รวม 12 หน่วยกิต

23,700.00

สาหรับเจ้าหน้าที่รับเงิน

***** กาหนดชาระเงิน ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 1 สิงหาคม 2564 *****
กรุณาชาระเงินด้วยเงินสด และชาระตามจานวนเงินทีร่ ะบุ มิฉะนัน้ จะถือว่าไม่มีการชาระเงินค่าลงทะเบียน
กรุณาเก็บเอกสารนีไ้ ว้เป็นหลักฐานการลงทะเบียน
เพือ่ ความสะดวกของท่าน กรุณานาเอกสารฉบับนีไ้ ปชาระเงินได้ทธี่ นาคารทีม่ ีรายชือ่ ทุกสาขาทัว่ ประเทศ

ผู้รับเงิน.................................
วันที่......../.........../...........
(ลงลายมือชือ่ และประทับตรา)

คาเตือน : การลงทะเบียนและใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์เมือ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้รับเงินและเจ้าหน้าทีธ่ นาคารลงมือชือ่ และประทับตราเรียบร้อยแล้ว

(ส่วนที่ 2 สาหรับธนาคาร)
ใบแจ้
ง
การช
าระเงิน (เพื่อนาเข้าบัญชี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
85 ถนนมาลัยแมน อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
(โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน)
ภาคการศึกษาที่ : 1/2564 ***** ชาระเงินได้ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 1 สิงหาคม 2564 *****
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 148-0-02413-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) ชื่อ/Name : นางสาวพรทิพย์ กลิ่นดอกแก้ว
ธนาคารกรุงไทย จากัด(มหาชน) Comp Code : 8590 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
รหัสนักศึกษา/Student Code (Ref.1) : 649100114
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 764-300662-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) เลขที่อา้ งอิง/Ref.No.(Ref.2) : 0108958464080144
ธนาคารกรุงเทพ จากัด(มหาชน) Comp Code : npru (ค่าธรรมเนียม 8 บาท )
ชื่อผู้นาฝาก/เบอร์โทร .............................../................................
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จากัด เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร / Bank Use Only
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )

จานวนเงิน

23,700.00

จานวนเงินตัวอักษร

สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

ผู้รับเงิน
Received By
ผู้รับมอบอานาจ
Authorized By

คาชีแ้ จง 1. หากชาระเงินเกินวันทีก่ าหนดหรือไม่ตรงกับยอดหนีท้ รี่ ะบุ ธนาคารจะไม่รับ
2. โปรดชาระเงินภายในวันทีท่ กี่ าหนด มิฉะนัน้ จะเสียค่าปรับตามประกาศของมหาวิทยาลัย
3. ในการชาระเงินผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร นักศึกษาจะต้องนาเอกสารฉบับนีย้ ื่นต่อเจ้าหน้าทีธ่ นาคาร และขอรับใบเสร็จทีม่ ีลายเซ็นเจ้าหน้าทีธ่ นาคารพร้อมประทับตราธนาคารทุกครั้ง
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Nakhon Pathom Rajabhat University

ใบแจ้งการชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน/ใบเสร็จรับเงิน

(ส่วนที่ 1 สาหรับนักศึกษา)
พิมพ์รายการเมื่อ: 22/06/64 11:58
เลขที่อ้างอิง/Ref No. : 0108958364080144

ภาคการศึกษาที่ : 1/2564

Statement of Student Account

รหัสประจาตัว : 649100115

ชื่อ - สกุล : นายภานุวัฒน์ ยงยิ่งเชาว์

ศูนย์ : คณะ : ครุศาสตร์

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคพิเศษ
สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา
รายการ
Descripttion

ที่
No.
1
2
3
4
5

หมู่เรียน : M.EA.64.1
หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต หมู่เรียน
จานวนเงิน
Credits Section Amount (Baht)

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ บัณฑิต
ค่าออกบัตรประจาตัวนักศึกษา บัณฑิต
ค่าประกันของเสียหาย บัณฑิต
วิชาที่ลงทะเบียนเรียน
1065201-62 : แนวคิดและทฤษฎีการบริหารการศึกษา
1065401-62 : การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา
1555101-62 : ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
4125101-62 : คอมพิวเตอร์สาหรับบัณฑิตศึกษา

22,000.00
1,000.00
200.00
500.00
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

M.EA.64.1
M.EA.64.1
M.EA.64.1
M.EA.64.1

**โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน**
**โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนไปชาระเงินที่ธนาคาร**

สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

รวม 12 หน่วยกิต

23,700.00

สาหรับเจ้าหน้าที่รับเงิน

***** กาหนดชาระเงิน ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 1 สิงหาคม 2564 *****
กรุณาชาระเงินด้วยเงินสด และชาระตามจานวนเงินทีร่ ะบุ มิฉะนัน้ จะถือว่าไม่มีการชาระเงินค่าลงทะเบียน
กรุณาเก็บเอกสารนีไ้ ว้เป็นหลักฐานการลงทะเบียน
เพือ่ ความสะดวกของท่าน กรุณานาเอกสารฉบับนีไ้ ปชาระเงินได้ทธี่ นาคารทีม่ ีรายชือ่ ทุกสาขาทัว่ ประเทศ

ผู้รับเงิน.................................
วันที่......../.........../...........
(ลงลายมือชือ่ และประทับตรา)

คาเตือน : การลงทะเบียนและใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์เมือ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้รับเงินและเจ้าหน้าทีธ่ นาคารลงมือชือ่ และประทับตราเรียบร้อยแล้ว

(ส่วนที่ 2 สาหรับธนาคาร)
ใบแจ้
ง
การช
าระเงิน (เพื่อนาเข้าบัญชี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
85 ถนนมาลัยแมน อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
(โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน)
ภาคการศึกษาที่ : 1/2564 ***** ชาระเงินได้ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 1 สิงหาคม 2564 *****
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 148-0-02413-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) ชื่อ/Name : นายภานุวฒ
ั น์ ยงยิง่ เชาว์
ธนาคารกรุงไทย จากัด(มหาชน) Comp Code : 8590 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
รหัสนักศึกษา/Student Code (Ref.1) : 649100115
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 764-300662-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) เลขที่อา้ งอิง/Ref.No.(Ref.2) : 0108958364080144
ธนาคารกรุงเทพ จากัด(มหาชน) Comp Code : npru (ค่าธรรมเนียม 8 บาท )
ชื่อผู้นาฝาก/เบอร์โทร .............................../................................
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จากัด เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร / Bank Use Only
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )

จานวนเงิน

23,700.00

จานวนเงินตัวอักษร

สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

ผู้รับเงิน
Received By
ผู้รับมอบอานาจ
Authorized By

คาชีแ้ จง 1. หากชาระเงินเกินวันทีก่ าหนดหรือไม่ตรงกับยอดหนีท้ รี่ ะบุ ธนาคารจะไม่รับ
2. โปรดชาระเงินภายในวันทีท่ กี่ าหนด มิฉะนัน้ จะเสียค่าปรับตามประกาศของมหาวิทยาลัย
3. ในการชาระเงินผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร นักศึกษาจะต้องนาเอกสารฉบับนีย้ ื่นต่อเจ้าหน้าทีธ่ นาคาร และขอรับใบเสร็จทีม่ ีลายเซ็นเจ้าหน้าทีธ่ นาคารพร้อมประทับตราธนาคารทุกครั้ง
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Nakhon Pathom Rajabhat University

ใบแจ้งการชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน/ใบเสร็จรับเงิน

(ส่วนที่ 1 สาหรับนักศึกษา)
พิมพ์รายการเมื่อ: 22/06/64 11:58
เลขที่อ้างอิง/Ref No. : 0108958264080170

ภาคการศึกษาที่ : 1/2564

Statement of Student Account

รหัสประจาตัว : 649100116

ชื่อ - สกุล : นางสาวรดา สังข์แก้ว

หมู่เรียน : M.EA.64.1

ศูนย์ : คณะ : ครุศาสตร์

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคพิเศษ
สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา
รายการ
Descripttion

หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต หมู่เรียน
จานวนเงิน
Credits Section Amount (Baht)

ที่
No.
1

วิชาที่ลงทะเบียนเรียน
1065201-62 : แนวคิดและทฤษฎีการบริหารการศึกษา
1065401-62 : การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา
1555101-62 : ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
4125101-62 : คอมพิวเตอร์สาหรับบัณฑิตศึกษา

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

M.EA.64.1
M.EA.64.1
M.EA.64.1
M.EA.64.1

**โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน**
**โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนไปชาระเงินที่ธนาคาร**

ไม่มีเงินเรียกเก็บเพิ่มเติม

รวม 12 หน่วยกิต

0.00

สาหรับเจ้าหน้าที่รับเงิน

***** กาหนดชาระเงิน ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 1 สิงหาคม 2564 *****
กรุณาชาระเงินด้วยเงินสด และชาระตามจานวนเงินทีร่ ะบุ มิฉะนัน้ จะถือว่าไม่มีการชาระเงินค่าลงทะเบียน
กรุณาเก็บเอกสารนีไ้ ว้เป็นหลักฐานการลงทะเบียน
เพือ่ ความสะดวกของท่าน กรุณานาเอกสารฉบับนีไ้ ปชาระเงินได้ทธี่ นาคารทีม่ ีรายชือ่ ทุกสาขาทัว่ ประเทศ

ผู้รับเงิน.................................
วันที่......../.........../...........
(ลงลายมือชือ่ และประทับตรา)

คาเตือน : การลงทะเบียนและใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์เมือ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้รับเงินและเจ้าหน้าทีธ่ นาคารลงมือชือ่ และประทับตราเรียบร้อยแล้ว

(ส่วนที่ 2 สาหรับธนาคาร)
ใบแจ้
ง
การช
าระเงิน (เพื่อนาเข้าบัญชี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
85 ถนนมาลัยแมน อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
(โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน)
ภาคการศึกษาที่ : 1/2564 ***** ชาระเงินได้ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 1 สิงหาคม 2564 *****
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 148-0-02413-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) ชื่อ/Name : นางสาวรดา สังข์แก้ว
ธนาคารกรุงไทย จากัด(มหาชน) Comp Code : 8590 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
รหัสนักศึกษา/Student Code (Ref.1) : 649100116
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 764-300662-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) เลขที่อา้ งอิง/Ref.No.(Ref.2) : 0108958264080170
ธนาคารกรุงเทพ จากัด(มหาชน) Comp Code : npru (ค่าธรรมเนียม 8 บาท )
ชื่อผู้นาฝาก/เบอร์โทร .............................../................................
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จากัด เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร / Bank Use Only
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )

จานวนเงิน

0.00

จานวนเงินตัวอักษร

ไม่มีเงินเรียกเก็บเพิ่มเติม

ผู้รับเงิน
Received By
ผู้รับมอบอานาจ
Authorized By

คาชีแ้ จง 1. หากชาระเงินเกินวันทีก่ าหนดหรือไม่ตรงกับยอดหนีท้ รี่ ะบุ ธนาคารจะไม่รับ
2. โปรดชาระเงินภายในวันทีท่ กี่ าหนด มิฉะนัน้ จะเสียค่าปรับตามประกาศของมหาวิทยาลัย
3. ในการชาระเงินผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร นักศึกษาจะต้องนาเอกสารฉบับนีย้ ื่นต่อเจ้าหน้าทีธ่ นาคาร และขอรับใบเสร็จทีม่ ีลายเซ็นเจ้าหน้าทีธ่ นาคารพร้อมประทับตราธนาคารทุกครั้ง
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Nakhon Pathom Rajabhat University

ใบแจ้งการชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน/ใบเสร็จรับเงิน

(ส่วนที่ 1 สาหรับนักศึกษา)
พิมพ์รายการเมื่อ: 22/06/64 11:58
เลขที่อ้างอิง/Ref No. : 0108958164080144

ภาคการศึกษาที่ : 1/2564

Statement of Student Account

รหัสประจาตัว : 649100117

ชื่อ - สกุล : นางสาวรุ้งศิลา กรุดแก้ว

ศูนย์ : คณะ : ครุศาสตร์

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคพิเศษ
สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา
รายการ
Descripttion

ที่
No.
1
2
3
4
5

หมู่เรียน : M.EA.64.1
หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต หมู่เรียน
จานวนเงิน
Credits Section Amount (Baht)

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ บัณฑิต
ค่าออกบัตรประจาตัวนักศึกษา บัณฑิต
ค่าประกันของเสียหาย บัณฑิต
วิชาที่ลงทะเบียนเรียน
1065201-62 : แนวคิดและทฤษฎีการบริหารการศึกษา
1065401-62 : การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา
1555101-62 : ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
4125101-62 : คอมพิวเตอร์สาหรับบัณฑิตศึกษา

22,000.00
1,000.00
200.00
500.00
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

M.EA.64.1
M.EA.64.1
M.EA.64.1
M.EA.64.1

**โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน**
**โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนไปชาระเงินที่ธนาคาร**

สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

รวม 12 หน่วยกิต

23,700.00

สาหรับเจ้าหน้าที่รับเงิน

***** กาหนดชาระเงิน ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 1 สิงหาคม 2564 *****
กรุณาชาระเงินด้วยเงินสด และชาระตามจานวนเงินทีร่ ะบุ มิฉะนัน้ จะถือว่าไม่มีการชาระเงินค่าลงทะเบียน
กรุณาเก็บเอกสารนีไ้ ว้เป็นหลักฐานการลงทะเบียน
เพือ่ ความสะดวกของท่าน กรุณานาเอกสารฉบับนีไ้ ปชาระเงินได้ทธี่ นาคารทีม่ ีรายชือ่ ทุกสาขาทัว่ ประเทศ

ผู้รับเงิน.................................
วันที่......../.........../...........
(ลงลายมือชือ่ และประทับตรา)

คาเตือน : การลงทะเบียนและใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์เมือ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้รับเงินและเจ้าหน้าทีธ่ นาคารลงมือชือ่ และประทับตราเรียบร้อยแล้ว

(ส่วนที่ 2 สาหรับธนาคาร)
ใบแจ้
ง
การช
าระเงิน (เพื่อนาเข้าบัญชี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
85 ถนนมาลัยแมน อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
(โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน)
ภาคการศึกษาที่ : 1/2564 ***** ชาระเงินได้ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 1 สิงหาคม 2564 *****
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 148-0-02413-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) ชื่อ/Name : นางสาวรุง้ ศิลา กรุดแก้ว
ธนาคารกรุงไทย จากัด(มหาชน) Comp Code : 8590 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
รหัสนักศึกษา/Student Code (Ref.1) : 649100117
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 764-300662-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) เลขที่อา้ งอิง/Ref.No.(Ref.2) : 0108958164080144
ธนาคารกรุงเทพ จากัด(มหาชน) Comp Code : npru (ค่าธรรมเนียม 8 บาท )
ชื่อผู้นาฝาก/เบอร์โทร .............................../................................
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จากัด เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร / Bank Use Only
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )

จานวนเงิน

23,700.00

จานวนเงินตัวอักษร

สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

ผู้รับเงิน
Received By
ผู้รับมอบอานาจ
Authorized By

คาชีแ้ จง 1. หากชาระเงินเกินวันทีก่ าหนดหรือไม่ตรงกับยอดหนีท้ รี่ ะบุ ธนาคารจะไม่รับ
2. โปรดชาระเงินภายในวันทีท่ กี่ าหนด มิฉะนัน้ จะเสียค่าปรับตามประกาศของมหาวิทยาลัย
3. ในการชาระเงินผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร นักศึกษาจะต้องนาเอกสารฉบับนีย้ ื่นต่อเจ้าหน้าทีธ่ นาคาร และขอรับใบเสร็จทีม่ ีลายเซ็นเจ้าหน้าทีธ่ นาคารพร้อมประทับตราธนาคารทุกครั้ง
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Nakhon Pathom Rajabhat University

ใบแจ้งการชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน/ใบเสร็จรับเงิน

(ส่วนที่ 1 สาหรับนักศึกษา)
พิมพ์รายการเมื่อ: 22/06/64 11:58
เลขที่อ้างอิง/Ref No. : 0108958064080144

ภาคการศึกษาที่ : 1/2564

Statement of Student Account

รหัสประจาตัว : 649100118

ชื่อ - สกุล : นายสุนทร รุ่งสว่าง

ศูนย์ : คณะ : ครุศาสตร์

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคพิเศษ
สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา
รายการ
Descripttion

ที่
No.
1
2
3
4
5

หมู่เรียน : M.EA.64.1
หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต หมู่เรียน
จานวนเงิน
Credits Section Amount (Baht)

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ บัณฑิต
ค่าออกบัตรประจาตัวนักศึกษา บัณฑิต
ค่าประกันของเสียหาย บัณฑิต
วิชาที่ลงทะเบียนเรียน
1065201-62 : แนวคิดและทฤษฎีการบริหารการศึกษา
1065401-62 : การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา
1555101-62 : ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
4125101-62 : คอมพิวเตอร์สาหรับบัณฑิตศึกษา

22,000.00
1,000.00
200.00
500.00
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

M.EA.64.1
M.EA.64.1
M.EA.64.1
M.EA.64.1

**โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน**
**โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนไปชาระเงินที่ธนาคาร**

สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

รวม 12 หน่วยกิต

23,700.00

สาหรับเจ้าหน้าที่รับเงิน

***** กาหนดชาระเงิน ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 1 สิงหาคม 2564 *****
กรุณาชาระเงินด้วยเงินสด และชาระตามจานวนเงินทีร่ ะบุ มิฉะนัน้ จะถือว่าไม่มีการชาระเงินค่าลงทะเบียน
กรุณาเก็บเอกสารนีไ้ ว้เป็นหลักฐานการลงทะเบียน
เพือ่ ความสะดวกของท่าน กรุณานาเอกสารฉบับนีไ้ ปชาระเงินได้ทธี่ นาคารทีม่ ีรายชือ่ ทุกสาขาทัว่ ประเทศ

ผู้รับเงิน.................................
วันที่......../.........../...........
(ลงลายมือชือ่ และประทับตรา)

คาเตือน : การลงทะเบียนและใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์เมือ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้รับเงินและเจ้าหน้าทีธ่ นาคารลงมือชือ่ และประทับตราเรียบร้อยแล้ว

(ส่วนที่ 2 สาหรับธนาคาร)
ใบแจ้
ง
การช
าระเงิน (เพื่อนาเข้าบัญชี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
85 ถนนมาลัยแมน อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
(โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน)
ภาคการศึกษาที่ : 1/2564 ***** ชาระเงินได้ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 1 สิงหาคม 2564 *****
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 148-0-02413-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) ชื่อ/Name : นายสุนทร รุง่ สว่าง
ธนาคารกรุงไทย จากัด(มหาชน) Comp Code : 8590 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
รหัสนักศึกษา/Student Code (Ref.1) : 649100118
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 764-300662-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) เลขที่อา้ งอิง/Ref.No.(Ref.2) : 0108958064080144
ธนาคารกรุงเทพ จากัด(มหาชน) Comp Code : npru (ค่าธรรมเนียม 8 บาท )
ชื่อผู้นาฝาก/เบอร์โทร .............................../................................
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จากัด เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร / Bank Use Only
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )

จานวนเงิน

23,700.00

จานวนเงินตัวอักษร

สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

ผู้รับเงิน
Received By
ผู้รับมอบอานาจ
Authorized By

คาชีแ้ จง 1. หากชาระเงินเกินวันทีก่ าหนดหรือไม่ตรงกับยอดหนีท้ รี่ ะบุ ธนาคารจะไม่รับ
2. โปรดชาระเงินภายในวันทีท่ กี่ าหนด มิฉะนัน้ จะเสียค่าปรับตามประกาศของมหาวิทยาลัย
3. ในการชาระเงินผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร นักศึกษาจะต้องนาเอกสารฉบับนีย้ ื่นต่อเจ้าหน้าทีธ่ นาคาร และขอรับใบเสร็จทีม่ ีลายเซ็นเจ้าหน้าทีธ่ นาคารพร้อมประทับตราธนาคารทุกครั้ง
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Nakhon Pathom Rajabhat University

ใบแจ้งการชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน/ใบเสร็จรับเงิน

(ส่วนที่ 1 สาหรับนักศึกษา)
พิมพ์รายการเมื่อ: 22/06/64 11:58
เลขที่อ้างอิง/Ref No. : 0108957964080168

ภาคการศึกษาที่ : 1/2564

Statement of Student Account

รหัสประจาตัว : 649100119

ชื่อ - สกุล : นางสาวสุพรรณศรี พันธุ์แตง

ศูนย์ : คณะ : ครุศาสตร์

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคพิเศษ
สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา
รายการ
Descripttion

ที่
No.
1
2
3
4
5

หมู่เรียน : M.EA.64.1
หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต หมู่เรียน
จานวนเงิน
Credits Section Amount (Baht)

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ บัณฑิต
ค่าออกบัตรประจาตัวนักศึกษา บัณฑิต
ค่าประกันของเสียหาย บัณฑิต
วิชาที่ลงทะเบียนเรียน
1065201-62 : แนวคิดและทฤษฎีการบริหารการศึกษา
1065401-62 : การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา
1555101-62 : ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
4125101-62 : คอมพิวเตอร์สาหรับบัณฑิตศึกษา

22,000.00
1,000.00
200.00
500.00
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

M.EA.64.1
M.EA.64.1
M.EA.64.1
M.EA.64.1

**โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน**
**โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนไปชาระเงินที่ธนาคาร**

สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

รวม 12 หน่วยกิต

23,700.00

สาหรับเจ้าหน้าที่รับเงิน

***** กาหนดชาระเงิน ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 1 สิงหาคม 2564 *****
กรุณาชาระเงินด้วยเงินสด และชาระตามจานวนเงินทีร่ ะบุ มิฉะนัน้ จะถือว่าไม่มีการชาระเงินค่าลงทะเบียน
กรุณาเก็บเอกสารนีไ้ ว้เป็นหลักฐานการลงทะเบียน
เพือ่ ความสะดวกของท่าน กรุณานาเอกสารฉบับนีไ้ ปชาระเงินได้ทธี่ นาคารทีม่ ีรายชือ่ ทุกสาขาทัว่ ประเทศ

ผู้รับเงิน.................................
วันที่......../.........../...........
(ลงลายมือชือ่ และประทับตรา)

คาเตือน : การลงทะเบียนและใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์เมือ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้รับเงินและเจ้าหน้าทีธ่ นาคารลงมือชือ่ และประทับตราเรียบร้อยแล้ว

(ส่วนที่ 2 สาหรับธนาคาร)
ใบแจ้
ง
การช
าระเงิน (เพื่อนาเข้าบัญชี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
85 ถนนมาลัยแมน อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
(โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน)
ภาคการศึกษาที่ : 1/2564 ***** ชาระเงินได้ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 1 สิงหาคม 2564 *****
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 148-0-02413-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) ชื่อ/Name : นางสาวสุพรรณศรี พันธุ์แตง
ธนาคารกรุงไทย จากัด(มหาชน) Comp Code : 8590 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
รหัสนักศึกษา/Student Code (Ref.1) : 649100119
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 764-300662-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) เลขที่อา้ งอิง/Ref.No.(Ref.2) : 0108957964080168
ธนาคารกรุงเทพ จากัด(มหาชน) Comp Code : npru (ค่าธรรมเนียม 8 บาท )
ชื่อผู้นาฝาก/เบอร์โทร .............................../................................
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จากัด เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร / Bank Use Only
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )

จานวนเงิน

23,700.00

จานวนเงินตัวอักษร

สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

ผู้รับเงิน
Received By
ผู้รับมอบอานาจ
Authorized By

คาชีแ้ จง 1. หากชาระเงินเกินวันทีก่ าหนดหรือไม่ตรงกับยอดหนีท้ รี่ ะบุ ธนาคารจะไม่รับ
2. โปรดชาระเงินภายในวันทีท่ กี่ าหนด มิฉะนัน้ จะเสียค่าปรับตามประกาศของมหาวิทยาลัย
3. ในการชาระเงินผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร นักศึกษาจะต้องนาเอกสารฉบับนีย้ ื่นต่อเจ้าหน้าทีธ่ นาคาร และขอรับใบเสร็จทีม่ ีลายเซ็นเจ้าหน้าทีธ่ นาคารพร้อมประทับตราธนาคารทุกครั้ง
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Nakhon Pathom Rajabhat University

ใบแจ้งการชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน/ใบเสร็จรับเงิน

(ส่วนที่ 1 สาหรับนักศึกษา)
พิมพ์รายการเมื่อ: 22/06/64 11:58
เลขที่อ้างอิง/Ref No. : 0108957864080144

ภาคการศึกษาที่ : 1/2564

Statement of Student Account

รหัสประจาตัว : 649100120

ชื่อ - สกุล : นายอภิสิทธิ์ วงศ์พันธุ์ทอง

ศูนย์ : คณะ : ครุศาสตร์

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคพิเศษ
สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา
รายการ
Descripttion

ที่
No.
1
2
3
4
5

หมู่เรียน : M.EA.64.1
หลักสูตร : ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต หมู่เรียน
จานวนเงิน
Credits Section Amount (Baht)

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ บัณฑิต
ค่าออกบัตรประจาตัวนักศึกษา บัณฑิต
ค่าประกันของเสียหาย บัณฑิต
วิชาที่ลงทะเบียนเรียน
1065201-62 : แนวคิดและทฤษฎีการบริหารการศึกษา
1065401-62 : การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา
1555101-62 : ภาษาอังกฤษสาหรับบัณฑิตศึกษา
4125101-62 : คอมพิวเตอร์สาหรับบัณฑิตศึกษา

22,000.00
1,000.00
200.00
500.00
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

M.EA.64.1
M.EA.64.1
M.EA.64.1
M.EA.64.1

**โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน**
**โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนไปชาระเงินที่ธนาคาร**

สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

รวม 12 หน่วยกิต

23,700.00

สาหรับเจ้าหน้าที่รับเงิน

***** กาหนดชาระเงิน ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 1 สิงหาคม 2564 *****
กรุณาชาระเงินด้วยเงินสด และชาระตามจานวนเงินทีร่ ะบุ มิฉะนัน้ จะถือว่าไม่มีการชาระเงินค่าลงทะเบียน
กรุณาเก็บเอกสารนีไ้ ว้เป็นหลักฐานการลงทะเบียน
เพือ่ ความสะดวกของท่าน กรุณานาเอกสารฉบับนีไ้ ปชาระเงินได้ทธี่ นาคารทีม่ ีรายชือ่ ทุกสาขาทัว่ ประเทศ

ผู้รับเงิน.................................
วันที่......../.........../...........
(ลงลายมือชือ่ และประทับตรา)

คาเตือน : การลงทะเบียนและใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์เมือ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้รับเงินและเจ้าหน้าทีธ่ นาคารลงมือชือ่ และประทับตราเรียบร้อยแล้ว

(ส่วนที่ 2 สาหรับธนาคาร)
ใบแจ้
ง
การช
าระเงิน (เพื่อนาเข้าบัญชี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
85 ถนนมาลัยแมน อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
(โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน)
ภาคการศึกษาที่ : 1/2564 ***** ชาระเงินได้ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 1 สิงหาคม 2564 *****
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 148-0-02413-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) ชื่อ/Name : นายอภิสิทธิ์ วงศ์พนั ธุ์ทอง
ธนาคารกรุงไทย จากัด(มหาชน) Comp Code : 8590 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
รหัสนักศึกษา/Student Code (Ref.1) : 649100120
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 764-300662-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) เลขที่อา้ งอิง/Ref.No.(Ref.2) : 0108957864080144
ธนาคารกรุงเทพ จากัด(มหาชน) Comp Code : npru (ค่าธรรมเนียม 8 บาท )
ชื่อผู้นาฝาก/เบอร์โทร .............................../................................
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จากัด เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร / Bank Use Only
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )

จานวนเงิน

23,700.00

จานวนเงินตัวอักษร

สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

ผู้รับเงิน
Received By
ผู้รับมอบอานาจ
Authorized By

คาชีแ้ จง 1. หากชาระเงินเกินวันทีก่ าหนดหรือไม่ตรงกับยอดหนีท้ รี่ ะบุ ธนาคารจะไม่รับ
2. โปรดชาระเงินภายในวันทีท่ กี่ าหนด มิฉะนัน้ จะเสียค่าปรับตามประกาศของมหาวิทยาลัย
3. ในการชาระเงินผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร นักศึกษาจะต้องนาเอกสารฉบับนีย้ ื่นต่อเจ้าหน้าทีธ่ นาคาร และขอรับใบเสร็จทีม่ ีลายเซ็นเจ้าหน้าทีธ่ นาคารพร้อมประทับตราธนาคารทุกครั้ง
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Nakhon Pathom Rajabhat University

ใบแจ้งการชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน/ใบเสร็จรับเงิน

(ส่วนที่ 1 สาหรับนักศึกษา)
พิมพ์รายการเมื่อ: 22/06/64 11:59
เลขที่อ้างอิง/Ref No. : 0108961764080166

ภาคการศึกษาที่ : 1/2564

Statement of Student Account

รหัสประจาตัว : 640100101

ชื่อ - สกุล : นายกฤษฎา ฮาดภักดี

ศูนย์ : คณะ : ครุศาสตร์

ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ภาคพิเศษ
สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา
รายการ
Descripttion

ที่
No.
1
2
3
4
5

หมู่เรียน : EdAd64.1
หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
หน่วยกิต หมู่เรียน
จานวนเงิน
Credits Section Amount (Baht)

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ บัณฑิต
ค่าออกบัตรประจาตัวนักศึกษา บัณฑิต
ค่าประกันของเสียหาย บัณฑิต
วิชาที่ลงทะเบียนเรียน
1066201-60 : การบริหารการเปลี่ยนแปลงกับผู้นาการศึกษายุคดิจิทัล
1066202-60 : การบริหารการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
1066501-60 : วิธีวทิ ยาการวิจัยขั้นสูงทางการบริหารการศึกษา

35,000.00
1,000.00
200.00
500.00
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

EdAd64.1
EdAd64.1
EdAd64.1

**โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน**
**โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนไปชาระเงินที่ธนาคาร**

สามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

รวม 9 หน่วยกิต

36,700.00

สาหรับเจ้าหน้าที่รับเงิน

***** กาหนดชาระเงิน ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 1 สิงหาคม 2564 *****
กรุณาชาระเงินด้วยเงินสด และชาระตามจานวนเงินทีร่ ะบุ มิฉะนัน้ จะถือว่าไม่มีการชาระเงินค่าลงทะเบียน
กรุณาเก็บเอกสารนีไ้ ว้เป็นหลักฐานการลงทะเบียน
เพือ่ ความสะดวกของท่าน กรุณานาเอกสารฉบับนีไ้ ปชาระเงินได้ทธี่ นาคารทีม่ ีรายชือ่ ทุกสาขาทัว่ ประเทศ

ผู้รับเงิน.................................
วันที่......../.........../...........
(ลงลายมือชือ่ และประทับตรา)

คาเตือน : การลงทะเบียนและใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์เมือ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้รับเงินและเจ้าหน้าทีธ่ นาคารลงมือชือ่ และประทับตราเรียบร้อยแล้ว

(ส่วนที่ 2 สาหรับธนาคาร)
ใบแจ้
ง
การช
าระเงิน (เพื่อนาเข้าบัญชี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
85 ถนนมาลัยแมน อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
(โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน)
ภาคการศึกษาที่ : 1/2564 ***** ชาระเงินได้ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 1 สิงหาคม 2564 *****
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 148-0-02413-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) ชื่อ/Name : นายกฤษฎา ฮาดภักดี
ธนาคารกรุงไทย จากัด(มหาชน) Comp Code : 8590 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
รหัสนักศึกษา/Student Code (Ref.1) : 640100101
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 764-300662-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) เลขที่อา้ งอิง/Ref.No.(Ref.2) : 0108961764080166
ธนาคารกรุงเทพ จากัด(มหาชน) Comp Code : npru (ค่าธรรมเนียม 8 บาท )
ชื่อผู้นาฝาก/เบอร์โทร .............................../................................
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จากัด เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร / Bank Use Only
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )

จานวนเงิน

36,700.00

จานวนเงินตัวอักษร

สามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

ผู้รับเงิน
Received By
ผู้รับมอบอานาจ
Authorized By

คาชีแ้ จง 1. หากชาระเงินเกินวันทีก่ าหนดหรือไม่ตรงกับยอดหนีท้ รี่ ะบุ ธนาคารจะไม่รับ
2. โปรดชาระเงินภายในวันทีท่ กี่ าหนด มิฉะนัน้ จะเสียค่าปรับตามประกาศของมหาวิทยาลัย
3. ในการชาระเงินผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร นักศึกษาจะต้องนาเอกสารฉบับนีย้ ื่นต่อเจ้าหน้าทีธ่ นาคาร และขอรับใบเสร็จทีม่ ีลายเซ็นเจ้าหน้าทีธ่ นาคารพร้อมประทับตราธนาคารทุกครั้ง
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Nakhon Pathom Rajabhat University

ใบแจ้งการชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน/ใบเสร็จรับเงิน

(ส่วนที่ 1 สาหรับนักศึกษา)
พิมพ์รายการเมื่อ: 22/06/64 11:59
เลขที่อ้างอิง/Ref No. : 0108961664080166

ภาคการศึกษาที่ : 1/2564

Statement of Student Account

รหัสประจาตัว : 640100102

ชื่อ - สกุล : นายเกริกไกร เต็มมูล

ศูนย์ : คณะ : ครุศาสตร์

ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ภาคพิเศษ
สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา
รายการ
Descripttion

ที่
No.
1
2
3
4
5

หมู่เรียน : EdAd64.1
หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
หน่วยกิต หมู่เรียน
จานวนเงิน
Credits Section Amount (Baht)

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ บัณฑิต
ค่าออกบัตรประจาตัวนักศึกษา บัณฑิต
ค่าประกันของเสียหาย บัณฑิต
วิชาที่ลงทะเบียนเรียน
1066201-60 : การบริหารการเปลี่ยนแปลงกับผู้นาการศึกษายุคดิจิทัล
1066202-60 : การบริหารการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
1066501-60 : วิธีวทิ ยาการวิจัยขั้นสูงทางการบริหารการศึกษา

35,000.00
1,000.00
200.00
500.00
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

EdAd64.1
EdAd64.1
EdAd64.1

**โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน**
**โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนไปชาระเงินที่ธนาคาร**

สามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

รวม 9 หน่วยกิต

36,700.00

สาหรับเจ้าหน้าที่รับเงิน

***** กาหนดชาระเงิน ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 1 สิงหาคม 2564 *****
กรุณาชาระเงินด้วยเงินสด และชาระตามจานวนเงินทีร่ ะบุ มิฉะนัน้ จะถือว่าไม่มีการชาระเงินค่าลงทะเบียน
กรุณาเก็บเอกสารนีไ้ ว้เป็นหลักฐานการลงทะเบียน
เพือ่ ความสะดวกของท่าน กรุณานาเอกสารฉบับนีไ้ ปชาระเงินได้ทธี่ นาคารทีม่ ีรายชือ่ ทุกสาขาทัว่ ประเทศ

ผู้รับเงิน.................................
วันที่......../.........../...........
(ลงลายมือชือ่ และประทับตรา)

คาเตือน : การลงทะเบียนและใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์เมือ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้รับเงินและเจ้าหน้าทีธ่ นาคารลงมือชือ่ และประทับตราเรียบร้อยแล้ว

(ส่วนที่ 2 สาหรับธนาคาร)
ใบแจ้
ง
การช
าระเงิน (เพื่อนาเข้าบัญชี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
85 ถนนมาลัยแมน อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
(โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน)
ภาคการศึกษาที่ : 1/2564 ***** ชาระเงินได้ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 1 สิงหาคม 2564 *****
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 148-0-02413-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) ชื่อ/Name : นายเกริกไกร เต็มมูล
ธนาคารกรุงไทย จากัด(มหาชน) Comp Code : 8590 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
รหัสนักศึกษา/Student Code (Ref.1) : 640100102
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 764-300662-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) เลขที่อา้ งอิง/Ref.No.(Ref.2) : 0108961664080166
ธนาคารกรุงเทพ จากัด(มหาชน) Comp Code : npru (ค่าธรรมเนียม 8 บาท )
ชื่อผู้นาฝาก/เบอร์โทร .............................../................................
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จากัด เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร / Bank Use Only
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )

จานวนเงิน

36,700.00

จานวนเงินตัวอักษร

สามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

ผู้รับเงิน
Received By
ผู้รับมอบอานาจ
Authorized By

คาชีแ้ จง 1. หากชาระเงินเกินวันทีก่ าหนดหรือไม่ตรงกับยอดหนีท้ รี่ ะบุ ธนาคารจะไม่รับ
2. โปรดชาระเงินภายในวันทีท่ กี่ าหนด มิฉะนัน้ จะเสียค่าปรับตามประกาศของมหาวิทยาลัย
3. ในการชาระเงินผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร นักศึกษาจะต้องนาเอกสารฉบับนีย้ ื่นต่อเจ้าหน้าทีธ่ นาคาร และขอรับใบเสร็จทีม่ ีลายเซ็นเจ้าหน้าทีธ่ นาคารพร้อมประทับตราธนาคารทุกครั้ง
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Nakhon Pathom Rajabhat University

ใบแจ้งการชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน/ใบเสร็จรับเงิน

(ส่วนที่ 1 สาหรับนักศึกษา)
พิมพ์รายการเมื่อ: 22/06/64 11:59
เลขที่อ้างอิง/Ref No. : 0108961564080166

ภาคการศึกษาที่ : 1/2564

Statement of Student Account

รหัสประจาตัว : 640100103

ชื่อ - สกุล : นางสาวจิรกาญจน์ แผนกุล

ศูนย์ : คณะ : ครุศาสตร์

ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ภาคพิเศษ
สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา
รายการ
Descripttion

ที่
No.
1
2
3
4
5

หมู่เรียน : EdAd64.1
หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
หน่วยกิต หมู่เรียน
จานวนเงิน
Credits Section Amount (Baht)

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ บัณฑิต
ค่าออกบัตรประจาตัวนักศึกษา บัณฑิต
ค่าประกันของเสียหาย บัณฑิต
วิชาที่ลงทะเบียนเรียน
1066201-60 : การบริหารการเปลี่ยนแปลงกับผู้นาการศึกษายุคดิจิทัล
1066202-60 : การบริหารการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
1066501-60 : วิธีวทิ ยาการวิจัยขั้นสูงทางการบริหารการศึกษา

35,000.00
1,000.00
200.00
500.00
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

EdAd64.1
EdAd64.1
EdAd64.1

**โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน**
**โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนไปชาระเงินที่ธนาคาร**

สามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

รวม 9 หน่วยกิต

36,700.00

สาหรับเจ้าหน้าที่รับเงิน

***** กาหนดชาระเงิน ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 1 สิงหาคม 2564 *****
กรุณาชาระเงินด้วยเงินสด และชาระตามจานวนเงินทีร่ ะบุ มิฉะนัน้ จะถือว่าไม่มีการชาระเงินค่าลงทะเบียน
กรุณาเก็บเอกสารนีไ้ ว้เป็นหลักฐานการลงทะเบียน
เพือ่ ความสะดวกของท่าน กรุณานาเอกสารฉบับนีไ้ ปชาระเงินได้ทธี่ นาคารทีม่ ีรายชือ่ ทุกสาขาทัว่ ประเทศ

ผู้รับเงิน.................................
วันที่......../.........../...........
(ลงลายมือชือ่ และประทับตรา)

คาเตือน : การลงทะเบียนและใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์เมือ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้รับเงินและเจ้าหน้าทีธ่ นาคารลงมือชือ่ และประทับตราเรียบร้อยแล้ว

(ส่วนที่ 2 สาหรับธนาคาร)
ใบแจ้
ง
การช
าระเงิน (เพื่อนาเข้าบัญชี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
85 ถนนมาลัยแมน อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
(โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน)
ภาคการศึกษาที่ : 1/2564 ***** ชาระเงินได้ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 1 สิงหาคม 2564 *****
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 148-0-02413-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) ชื่อ/Name : นางสาวจิรกาญจน์ แผนกุล
ธนาคารกรุงไทย จากัด(มหาชน) Comp Code : 8590 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
รหัสนักศึกษา/Student Code (Ref.1) : 640100103
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 764-300662-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) เลขที่อา้ งอิง/Ref.No.(Ref.2) : 0108961564080166
ธนาคารกรุงเทพ จากัด(มหาชน) Comp Code : npru (ค่าธรรมเนียม 8 บาท )
ชื่อผู้นาฝาก/เบอร์โทร .............................../................................
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จากัด เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร / Bank Use Only
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )

จานวนเงิน

36,700.00

จานวนเงินตัวอักษร

สามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

ผู้รับเงิน
Received By
ผู้รับมอบอานาจ
Authorized By

คาชีแ้ จง 1. หากชาระเงินเกินวันทีก่ าหนดหรือไม่ตรงกับยอดหนีท้ รี่ ะบุ ธนาคารจะไม่รับ
2. โปรดชาระเงินภายในวันทีท่ กี่ าหนด มิฉะนัน้ จะเสียค่าปรับตามประกาศของมหาวิทยาลัย
3. ในการชาระเงินผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร นักศึกษาจะต้องนาเอกสารฉบับนีย้ ื่นต่อเจ้าหน้าทีธ่ นาคาร และขอรับใบเสร็จทีม่ ีลายเซ็นเจ้าหน้าทีธ่ นาคารพร้อมประทับตราธนาคารทุกครั้ง
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Nakhon Pathom Rajabhat University

ใบแจ้งการชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน/ใบเสร็จรับเงิน

(ส่วนที่ 1 สาหรับนักศึกษา)
พิมพ์รายการเมื่อ: 22/06/64 11:59
เลขที่อ้างอิง/Ref No. : 0108961464080166

ภาคการศึกษาที่ : 1/2564

Statement of Student Account

รหัสประจาตัว : 640100104

ชื่อ - สกุล : ว่าที่ร้อยตรี จุมพล เอือ้ งเพ็ชร์

ศูนย์ : คณะ : ครุศาสตร์

ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ภาคพิเศษ
สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา
รายการ
Descripttion

ที่
No.
1
2
3
4
5

หมู่เรียน : EdAd64.1
หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
หน่วยกิต หมู่เรียน
จานวนเงิน
Credits Section Amount (Baht)

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ บัณฑิต
ค่าออกบัตรประจาตัวนักศึกษา บัณฑิต
ค่าประกันของเสียหาย บัณฑิต
วิชาที่ลงทะเบียนเรียน
1066201-60 : การบริหารการเปลี่ยนแปลงกับผู้นาการศึกษายุคดิจิทัล
1066202-60 : การบริหารการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
1066501-60 : วิธีวทิ ยาการวิจัยขั้นสูงทางการบริหารการศึกษา

35,000.00
1,000.00
200.00
500.00
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

EdAd64.1
EdAd64.1
EdAd64.1

**โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน**
**โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนไปชาระเงินที่ธนาคาร**

สามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

รวม 9 หน่วยกิต

36,700.00

สาหรับเจ้าหน้าที่รับเงิน

***** กาหนดชาระเงิน ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 1 สิงหาคม 2564 *****
กรุณาชาระเงินด้วยเงินสด และชาระตามจานวนเงินทีร่ ะบุ มิฉะนัน้ จะถือว่าไม่มีการชาระเงินค่าลงทะเบียน
กรุณาเก็บเอกสารนีไ้ ว้เป็นหลักฐานการลงทะเบียน
เพือ่ ความสะดวกของท่าน กรุณานาเอกสารฉบับนีไ้ ปชาระเงินได้ทธี่ นาคารทีม่ ีรายชือ่ ทุกสาขาทัว่ ประเทศ

ผู้รับเงิน.................................
วันที่......../.........../...........
(ลงลายมือชือ่ และประทับตรา)

คาเตือน : การลงทะเบียนและใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์เมือ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้รับเงินและเจ้าหน้าทีธ่ นาคารลงมือชือ่ และประทับตราเรียบร้อยแล้ว

(ส่วนที่ 2 สาหรับธนาคาร)
ใบแจ้
ง
การช
าระเงิน (เพื่อนาเข้าบัญชี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
85 ถนนมาลัยแมน อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
(โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน)
ภาคการศึกษาที่ : 1/2564 ***** ชาระเงินได้ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 1 สิงหาคม 2564 *****
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 148-0-02413-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) ชื่อ/Name : ว่าที่ร้อยตรี จุมพล เอื้องเพ็ชร์
ธนาคารกรุงไทย จากัด(มหาชน) Comp Code : 8590 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
รหัสนักศึกษา/Student Code (Ref.1) : 640100104
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 764-300662-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) เลขที่อา้ งอิง/Ref.No.(Ref.2) : 0108961464080166
ธนาคารกรุงเทพ จากัด(มหาชน) Comp Code : npru (ค่าธรรมเนียม 8 บาท )
ชื่อผู้นาฝาก/เบอร์โทร .............................../................................
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จากัด เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร / Bank Use Only
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )

จานวนเงิน

36,700.00

จานวนเงินตัวอักษร

สามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

ผู้รับเงิน
Received By
ผู้รับมอบอานาจ
Authorized By

คาชีแ้ จง 1. หากชาระเงินเกินวันทีก่ าหนดหรือไม่ตรงกับยอดหนีท้ รี่ ะบุ ธนาคารจะไม่รับ
2. โปรดชาระเงินภายในวันทีท่ กี่ าหนด มิฉะนัน้ จะเสียค่าปรับตามประกาศของมหาวิทยาลัย
3. ในการชาระเงินผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร นักศึกษาจะต้องนาเอกสารฉบับนีย้ ื่นต่อเจ้าหน้าทีธ่ นาคาร และขอรับใบเสร็จทีม่ ีลายเซ็นเจ้าหน้าทีธ่ นาคารพร้อมประทับตราธนาคารทุกครั้ง
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Nakhon Pathom Rajabhat University

ใบแจ้งการชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน/ใบเสร็จรับเงิน

(ส่วนที่ 1 สาหรับนักศึกษา)
พิมพ์รายการเมื่อ: 22/06/64 11:59
เลขที่อ้างอิง/Ref No. : 0108961364080166

ภาคการศึกษาที่ : 1/2564

Statement of Student Account

รหัสประจาตัว : 640100105

ชื่อ - สกุล : นางสาวบูรนาถ เฉยฉิน

หมู่เรียน : EdAd64.1

ศูนย์ : คณะ : ครุศาสตร์

ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ภาคพิเศษ
สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา
รายการ
Descripttion

หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
หน่วยกิต หมู่เรียน
จานวนเงิน
Credits Section Amount (Baht)

ที่
No.
1
2
3
4
5

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ บัณฑิต
ค่าออกบัตรประจาตัวนักศึกษา บัณฑิต
ค่าประกันของเสียหาย บัณฑิต
วิชาที่ลงทะเบียนเรียน
1066201-60 : การบริหารการเปลี่ยนแปลงกับผู้นาการศึกษายุคดิจิทัล
1066202-60 : การบริหารการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
1066501-60 : วิธีวทิ ยาการวิจัยขั้นสูงทางการบริหารการศึกษา

35,000.00
1,000.00
200.00
500.00
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

EdAd64.1
EdAd64.1
EdAd64.1

**โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน**
**โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนไปชาระเงินที่ธนาคาร**

สามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

รวม 9 หน่วยกิต

36,700.00

สาหรับเจ้าหน้าที่รับเงิน

***** กาหนดชาระเงิน ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 1 สิงหาคม 2564 *****
กรุณาชาระเงินด้วยเงินสด และชาระตามจานวนเงินทีร่ ะบุ มิฉะนัน้ จะถือว่าไม่มีการชาระเงินค่าลงทะเบียน
กรุณาเก็บเอกสารนีไ้ ว้เป็นหลักฐานการลงทะเบียน
เพือ่ ความสะดวกของท่าน กรุณานาเอกสารฉบับนีไ้ ปชาระเงินได้ทธี่ นาคารทีม่ ีรายชือ่ ทุกสาขาทัว่ ประเทศ

ผู้รับเงิน.................................
วันที่......../.........../...........
(ลงลายมือชือ่ และประทับตรา)

คาเตือน : การลงทะเบียนและใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์เมือ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้รับเงินและเจ้าหน้าทีธ่ นาคารลงมือชือ่ และประทับตราเรียบร้อยแล้ว

(ส่วนที่ 2 สาหรับธนาคาร)
ใบแจ้
ง
การช
าระเงิน (เพื่อนาเข้าบัญชี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
85 ถนนมาลัยแมน อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
(โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน)
ภาคการศึกษาที่ : 1/2564 ***** ชาระเงินได้ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 1 สิงหาคม 2564 *****
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 148-0-02413-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) ชื่อ/Name : นางสาวบูรนาถ เฉยฉิน
ธนาคารกรุงไทย จากัด(มหาชน) Comp Code : 8590 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
รหัสนักศึกษา/Student Code (Ref.1) : 640100105
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 764-300662-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) เลขที่อา้ งอิง/Ref.No.(Ref.2) : 0108961364080166
ธนาคารกรุงเทพ จากัด(มหาชน) Comp Code : npru (ค่าธรรมเนียม 8 บาท )
ชื่อผู้นาฝาก/เบอร์โทร .............................../................................
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จากัด เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร / Bank Use Only
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )

จานวนเงิน

36,700.00

จานวนเงินตัวอักษร

สามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

ผู้รับเงิน
Received By
ผู้รับมอบอานาจ
Authorized By

คาชีแ้ จง 1. หากชาระเงินเกินวันทีก่ าหนดหรือไม่ตรงกับยอดหนีท้ รี่ ะบุ ธนาคารจะไม่รับ
2. โปรดชาระเงินภายในวันทีท่ กี่ าหนด มิฉะนัน้ จะเสียค่าปรับตามประกาศของมหาวิทยาลัย
3. ในการชาระเงินผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร นักศึกษาจะต้องนาเอกสารฉบับนีย้ ื่นต่อเจ้าหน้าทีธ่ นาคาร และขอรับใบเสร็จทีม่ ีลายเซ็นเจ้าหน้าทีธ่ นาคารพร้อมประทับตราธนาคารทุกครั้ง
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Nakhon Pathom Rajabhat University

ใบแจ้งการชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน/ใบเสร็จรับเงิน

(ส่วนที่ 1 สาหรับนักศึกษา)
พิมพ์รายการเมื่อ: 22/06/64 11:59
เลขที่อ้างอิง/Ref No. : 0108961264080166

ภาคการศึกษาที่ : 1/2564

Statement of Student Account

รหัสประจาตัว : 640100106

ชื่อ - สกุล : นางสาวปรียา พลายพงษา

ศูนย์ : คณะ : ครุศาสตร์

ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ภาคพิเศษ
สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา
รายการ
Descripttion

ที่
No.
1
2
3
4
5

หมู่เรียน : EdAd64.1
หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
หน่วยกิต หมู่เรียน
จานวนเงิน
Credits Section Amount (Baht)

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ บัณฑิต
ค่าออกบัตรประจาตัวนักศึกษา บัณฑิต
ค่าประกันของเสียหาย บัณฑิต
วิชาที่ลงทะเบียนเรียน
1066201-60 : การบริหารการเปลี่ยนแปลงกับผู้นาการศึกษายุคดิจิทัล
1066202-60 : การบริหารการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
1066501-60 : วิธีวทิ ยาการวิจัยขั้นสูงทางการบริหารการศึกษา

35,000.00
1,000.00
200.00
500.00
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

EdAd64.1
EdAd64.1
EdAd64.1

**โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน**
**โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนไปชาระเงินที่ธนาคาร**

สามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

รวม 9 หน่วยกิต

36,700.00

สาหรับเจ้าหน้าที่รับเงิน

***** กาหนดชาระเงิน ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 1 สิงหาคม 2564 *****
กรุณาชาระเงินด้วยเงินสด และชาระตามจานวนเงินทีร่ ะบุ มิฉะนัน้ จะถือว่าไม่มีการชาระเงินค่าลงทะเบียน
กรุณาเก็บเอกสารนีไ้ ว้เป็นหลักฐานการลงทะเบียน
เพือ่ ความสะดวกของท่าน กรุณานาเอกสารฉบับนีไ้ ปชาระเงินได้ทธี่ นาคารทีม่ ีรายชือ่ ทุกสาขาทัว่ ประเทศ

ผู้รับเงิน.................................
วันที่......../.........../...........
(ลงลายมือชือ่ และประทับตรา)

คาเตือน : การลงทะเบียนและใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์เมือ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้รับเงินและเจ้าหน้าทีธ่ นาคารลงมือชือ่ และประทับตราเรียบร้อยแล้ว

(ส่วนที่ 2 สาหรับธนาคาร)
ใบแจ้
ง
การช
าระเงิน (เพื่อนาเข้าบัญชี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
85 ถนนมาลัยแมน อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
(โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน)
ภาคการศึกษาที่ : 1/2564 ***** ชาระเงินได้ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 1 สิงหาคม 2564 *****
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 148-0-02413-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) ชื่อ/Name : นางสาวปรียา พลายพงษา
ธนาคารกรุงไทย จากัด(มหาชน) Comp Code : 8590 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
รหัสนักศึกษา/Student Code (Ref.1) : 640100106
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 764-300662-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) เลขที่อา้ งอิง/Ref.No.(Ref.2) : 0108961264080166
ธนาคารกรุงเทพ จากัด(มหาชน) Comp Code : npru (ค่าธรรมเนียม 8 บาท )
ชื่อผู้นาฝาก/เบอร์โทร .............................../................................
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จากัด เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร / Bank Use Only
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )

จานวนเงิน

36,700.00

จานวนเงินตัวอักษร

สามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

ผู้รับเงิน
Received By
ผู้รับมอบอานาจ
Authorized By

คาชีแ้ จง 1. หากชาระเงินเกินวันทีก่ าหนดหรือไม่ตรงกับยอดหนีท้ รี่ ะบุ ธนาคารจะไม่รับ
2. โปรดชาระเงินภายในวันทีท่ กี่ าหนด มิฉะนัน้ จะเสียค่าปรับตามประกาศของมหาวิทยาลัย
3. ในการชาระเงินผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร นักศึกษาจะต้องนาเอกสารฉบับนีย้ ื่นต่อเจ้าหน้าทีธ่ นาคาร และขอรับใบเสร็จทีม่ ีลายเซ็นเจ้าหน้าทีธ่ นาคารพร้อมประทับตราธนาคารทุกครั้ง
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Nakhon Pathom Rajabhat University

ใบแจ้งการชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน/ใบเสร็จรับเงิน

(ส่วนที่ 1 สาหรับนักศึกษา)
พิมพ์รายการเมื่อ: 22/06/64 11:59
เลขที่อ้างอิง/Ref No. : 0108961164080166

ภาคการศึกษาที่ : 1/2564

Statement of Student Account

รหัสประจาตัว : 640100107

ชื่อ - สกุล : นางสาววชรกมล สุศรี

หมู่เรียน : EdAd64.1

ศูนย์ : คณะ : ครุศาสตร์

ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ภาคพิเศษ
สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา
รายการ
Descripttion

หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
หน่วยกิต หมู่เรียน
จานวนเงิน
Credits Section Amount (Baht)

ที่
No.
1
2
3
4
5

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ บัณฑิต
ค่าออกบัตรประจาตัวนักศึกษา บัณฑิต
ค่าประกันของเสียหาย บัณฑิต
วิชาที่ลงทะเบียนเรียน
1066201-60 : การบริหารการเปลี่ยนแปลงกับผู้นาการศึกษายุคดิจิทัล
1066202-60 : การบริหารการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
1066501-60 : วิธีวทิ ยาการวิจัยขั้นสูงทางการบริหารการศึกษา

35,000.00
1,000.00
200.00
500.00
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

EdAd64.1
EdAd64.1
EdAd64.1

**โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน**
**โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนไปชาระเงินที่ธนาคาร**

สามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

รวม 9 หน่วยกิต

36,700.00

สาหรับเจ้าหน้าที่รับเงิน

***** กาหนดชาระเงิน ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 1 สิงหาคม 2564 *****
กรุณาชาระเงินด้วยเงินสด และชาระตามจานวนเงินทีร่ ะบุ มิฉะนัน้ จะถือว่าไม่มีการชาระเงินค่าลงทะเบียน
กรุณาเก็บเอกสารนีไ้ ว้เป็นหลักฐานการลงทะเบียน
เพือ่ ความสะดวกของท่าน กรุณานาเอกสารฉบับนีไ้ ปชาระเงินได้ทธี่ นาคารทีม่ ีรายชือ่ ทุกสาขาทัว่ ประเทศ

ผู้รับเงิน.................................
วันที่......../.........../...........
(ลงลายมือชือ่ และประทับตรา)

คาเตือน : การลงทะเบียนและใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์เมือ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้รับเงินและเจ้าหน้าทีธ่ นาคารลงมือชือ่ และประทับตราเรียบร้อยแล้ว

(ส่วนที่ 2 สาหรับธนาคาร)
ใบแจ้
ง
การช
าระเงิน (เพื่อนาเข้าบัญชี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
85 ถนนมาลัยแมน อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
(โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน)
ภาคการศึกษาที่ : 1/2564 ***** ชาระเงินได้ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 1 สิงหาคม 2564 *****
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 148-0-02413-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) ชื่อ/Name : นางสาววชรกมล สุศรี
ธนาคารกรุงไทย จากัด(มหาชน) Comp Code : 8590 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
รหัสนักศึกษา/Student Code (Ref.1) : 640100107
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 764-300662-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) เลขที่อา้ งอิง/Ref.No.(Ref.2) : 0108961164080166
ธนาคารกรุงเทพ จากัด(มหาชน) Comp Code : npru (ค่าธรรมเนียม 8 บาท )
ชื่อผู้นาฝาก/เบอร์โทร .............................../................................
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จากัด เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร / Bank Use Only
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )

จานวนเงิน

36,700.00

จานวนเงินตัวอักษร

สามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

ผู้รับเงิน
Received By
ผู้รับมอบอานาจ
Authorized By

คาชีแ้ จง 1. หากชาระเงินเกินวันทีก่ าหนดหรือไม่ตรงกับยอดหนีท้ รี่ ะบุ ธนาคารจะไม่รับ
2. โปรดชาระเงินภายในวันทีท่ กี่ าหนด มิฉะนัน้ จะเสียค่าปรับตามประกาศของมหาวิทยาลัย
3. ในการชาระเงินผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร นักศึกษาจะต้องนาเอกสารฉบับนีย้ ื่นต่อเจ้าหน้าทีธ่ นาคาร และขอรับใบเสร็จทีม่ ีลายเซ็นเจ้าหน้าทีธ่ นาคารพร้อมประทับตราธนาคารทุกครั้ง
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Nakhon Pathom Rajabhat University

ใบแจ้งการชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน/ใบเสร็จรับเงิน

(ส่วนที่ 1 สาหรับนักศึกษา)
พิมพ์รายการเมื่อ: 22/06/64 11:59
เลขที่อ้างอิง/Ref No. : 0108961064080166

ภาคการศึกษาที่ : 1/2564

Statement of Student Account

รหัสประจาตัว : 640100108

ชื่อ - สกุล : นางสาวสิริกร เกตุประเสริฐวงศ์

ศูนย์ : คณะ : ครุศาสตร์

ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ภาคพิเศษ
สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา
รายการ
Descripttion

ที่
No.
1
2
3
4
5

หมู่เรียน : EdAd64.1
หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
หน่วยกิต หมู่เรียน
จานวนเงิน
Credits Section Amount (Baht)

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ บัณฑิต
ค่าออกบัตรประจาตัวนักศึกษา บัณฑิต
ค่าประกันของเสียหาย บัณฑิต
วิชาที่ลงทะเบียนเรียน
1066201-60 : การบริหารการเปลี่ยนแปลงกับผู้นาการศึกษายุคดิจิทัล
1066202-60 : การบริหารการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
1066501-60 : วิธีวทิ ยาการวิจัยขั้นสูงทางการบริหารการศึกษา

35,000.00
1,000.00
200.00
500.00
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

EdAd64.1
EdAd64.1
EdAd64.1

**โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน**
**โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนไปชาระเงินที่ธนาคาร**

สามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

รวม 9 หน่วยกิต

36,700.00

สาหรับเจ้าหน้าที่รับเงิน

***** กาหนดชาระเงิน ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 1 สิงหาคม 2564 *****
กรุณาชาระเงินด้วยเงินสด และชาระตามจานวนเงินทีร่ ะบุ มิฉะนัน้ จะถือว่าไม่มีการชาระเงินค่าลงทะเบียน
กรุณาเก็บเอกสารนีไ้ ว้เป็นหลักฐานการลงทะเบียน
เพือ่ ความสะดวกของท่าน กรุณานาเอกสารฉบับนีไ้ ปชาระเงินได้ทธี่ นาคารทีม่ ีรายชือ่ ทุกสาขาทัว่ ประเทศ

ผู้รับเงิน.................................
วันที่......../.........../...........
(ลงลายมือชือ่ และประทับตรา)

คาเตือน : การลงทะเบียนและใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์เมือ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้รับเงินและเจ้าหน้าทีธ่ นาคารลงมือชือ่ และประทับตราเรียบร้อยแล้ว

(ส่วนที่ 2 สาหรับธนาคาร)
ใบแจ้
ง
การช
าระเงิน (เพื่อนาเข้าบัญชี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
85 ถนนมาลัยแมน อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
(โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน)
ภาคการศึกษาที่ : 1/2564 ***** ชาระเงินได้ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 1 สิงหาคม 2564 *****
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 148-0-02413-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) ชื่อ/Name : นางสาวสิริกร เกตุประเสริฐวงศ์
ธนาคารกรุงไทย จากัด(มหาชน) Comp Code : 8590 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
รหัสนักศึกษา/Student Code (Ref.1) : 640100108
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 764-300662-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) เลขที่อา้ งอิง/Ref.No.(Ref.2) : 0108961064080166
ธนาคารกรุงเทพ จากัด(มหาชน) Comp Code : npru (ค่าธรรมเนียม 8 บาท )
ชื่อผู้นาฝาก/เบอร์โทร .............................../................................
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จากัด เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร / Bank Use Only
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )

จานวนเงิน

36,700.00

จานวนเงินตัวอักษร

สามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

ผู้รับเงิน
Received By
ผู้รับมอบอานาจ
Authorized By

คาชีแ้ จง 1. หากชาระเงินเกินวันทีก่ าหนดหรือไม่ตรงกับยอดหนีท้ รี่ ะบุ ธนาคารจะไม่รับ
2. โปรดชาระเงินภายในวันทีท่ กี่ าหนด มิฉะนัน้ จะเสียค่าปรับตามประกาศของมหาวิทยาลัย
3. ในการชาระเงินผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร นักศึกษาจะต้องนาเอกสารฉบับนีย้ ื่นต่อเจ้าหน้าทีธ่ นาคาร และขอรับใบเสร็จทีม่ ีลายเซ็นเจ้าหน้าทีธ่ นาคารพร้อมประทับตราธนาคารทุกครั้ง
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Nakhon Pathom Rajabhat University

ใบแจ้งการชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน/ใบเสร็จรับเงิน

(ส่วนที่ 1 สาหรับนักศึกษา)
พิมพ์รายการเมื่อ: 22/06/64 11:59
เลขที่อ้างอิง/Ref No. : 0108960964080190

ภาคการศึกษาที่ : 1/2564

Statement of Student Account

รหัสประจาตัว : 640100109

ชื่อ - สกุล : นางสุนีย์ เหมรัตน์

ศูนย์ : คณะ : ครุศาสตร์

ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ภาคพิเศษ
สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา
รายการ
Descripttion

ที่
No.
1
2
3
4
5

หมู่เรียน : EdAd64.1
หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
หน่วยกิต หมู่เรียน
จานวนเงิน
Credits Section Amount (Baht)

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ บัณฑิต
ค่าออกบัตรประจาตัวนักศึกษา บัณฑิต
ค่าประกันของเสียหาย บัณฑิต
วิชาที่ลงทะเบียนเรียน
1066201-60 : การบริหารการเปลี่ยนแปลงกับผู้นาการศึกษายุคดิจิทัล
1066202-60 : การบริหารการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
1066501-60 : วิธีวทิ ยาการวิจัยขั้นสูงทางการบริหารการศึกษา

35,000.00
1,000.00
200.00
500.00
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

EdAd64.1
EdAd64.1
EdAd64.1

**โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน**
**โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนไปชาระเงินที่ธนาคาร**

สามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

รวม 9 หน่วยกิต

36,700.00

สาหรับเจ้าหน้าที่รับเงิน

***** กาหนดชาระเงิน ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 1 สิงหาคม 2564 *****
กรุณาชาระเงินด้วยเงินสด และชาระตามจานวนเงินทีร่ ะบุ มิฉะนัน้ จะถือว่าไม่มีการชาระเงินค่าลงทะเบียน
กรุณาเก็บเอกสารนีไ้ ว้เป็นหลักฐานการลงทะเบียน
เพือ่ ความสะดวกของท่าน กรุณานาเอกสารฉบับนีไ้ ปชาระเงินได้ทธี่ นาคารทีม่ ีรายชือ่ ทุกสาขาทัว่ ประเทศ

ผู้รับเงิน.................................
วันที่......../.........../...........
(ลงลายมือชือ่ และประทับตรา)

คาเตือน : การลงทะเบียนและใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์เมือ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้รับเงินและเจ้าหน้าทีธ่ นาคารลงมือชือ่ และประทับตราเรียบร้อยแล้ว

(ส่วนที่ 2 สาหรับธนาคาร)
ใบแจ้
ง
การช
าระเงิน (เพื่อนาเข้าบัญชี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
85 ถนนมาลัยแมน อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
(โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน)
ภาคการศึกษาที่ : 1/2564 ***** ชาระเงินได้ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 1 สิงหาคม 2564 *****
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 148-0-02413-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) ชื่อ/Name : นางสุนีย์ เหมรัตน์
ธนาคารกรุงไทย จากัด(มหาชน) Comp Code : 8590 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
รหัสนักศึกษา/Student Code (Ref.1) : 640100109
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 764-300662-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) เลขที่อา้ งอิง/Ref.No.(Ref.2) : 0108960964080190
ธนาคารกรุงเทพ จากัด(มหาชน) Comp Code : npru (ค่าธรรมเนียม 8 บาท )
ชื่อผู้นาฝาก/เบอร์โทร .............................../................................
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จากัด เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร / Bank Use Only
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )

จานวนเงิน

36,700.00

จานวนเงินตัวอักษร

สามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

ผู้รับเงิน
Received By
ผู้รับมอบอานาจ
Authorized By

คาชีแ้ จง 1. หากชาระเงินเกินวันทีก่ าหนดหรือไม่ตรงกับยอดหนีท้ รี่ ะบุ ธนาคารจะไม่รับ
2. โปรดชาระเงินภายในวันทีท่ กี่ าหนด มิฉะนัน้ จะเสียค่าปรับตามประกาศของมหาวิทยาลัย
3. ในการชาระเงินผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร นักศึกษาจะต้องนาเอกสารฉบับนีย้ ื่นต่อเจ้าหน้าทีธ่ นาคาร และขอรับใบเสร็จทีม่ ีลายเซ็นเจ้าหน้าทีธ่ นาคารพร้อมประทับตราธนาคารทุกครั้ง
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Nakhon Pathom Rajabhat University

ใบแจ้งการชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน/ใบเสร็จรับเงิน

(ส่วนที่ 1 สาหรับนักศึกษา)
พิมพ์รายการเมื่อ: 22/06/64 11:59
เลขที่อ้างอิง/Ref No. : 0108964564080188

ภาคการศึกษาที่ : 1/2564

Statement of Student Account

รหัสประจาตัว : 640100110

ชื่อ - สกุล : นางสาวณัฐทิตา ภูเลี่ยมคา

ศูนย์ : คณะ : ครุศาสตร์

ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ภาคพิเศษ
สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา
รายการ
Descripttion

ที่
No.
1
2
3
4
5

หมู่เรียน : EdAd64.1
หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
หน่วยกิต หมู่เรียน
จานวนเงิน
Credits Section Amount (Baht)

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ บัณฑิต
ค่าออกบัตรประจาตัวนักศึกษา บัณฑิต
ค่าประกันของเสียหาย บัณฑิต
วิชาที่ลงทะเบียนเรียน
1066201-60 : การบริหารการเปลี่ยนแปลงกับผู้นาการศึกษายุคดิจิทัล
1066202-60 : การบริหารการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
1066501-60 : วิธีวทิ ยาการวิจัยขั้นสูงทางการบริหารการศึกษา

35,000.00
1,000.00
200.00
500.00
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

EdAd64.1
EdAd64.1
EdAd64.1

**โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน**
**โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนไปชาระเงินที่ธนาคาร**

สามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

รวม 9 หน่วยกิต

36,700.00

สาหรับเจ้าหน้าที่รับเงิน

***** กาหนดชาระเงิน ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 1 สิงหาคม 2564 *****
กรุณาชาระเงินด้วยเงินสด และชาระตามจานวนเงินทีร่ ะบุ มิฉะนัน้ จะถือว่าไม่มีการชาระเงินค่าลงทะเบียน
กรุณาเก็บเอกสารนีไ้ ว้เป็นหลักฐานการลงทะเบียน
เพือ่ ความสะดวกของท่าน กรุณานาเอกสารฉบับนีไ้ ปชาระเงินได้ทธี่ นาคารทีม่ ีรายชือ่ ทุกสาขาทัว่ ประเทศ

ผู้รับเงิน.................................
วันที่......../.........../...........
(ลงลายมือชือ่ และประทับตรา)

คาเตือน : การลงทะเบียนและใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์เมือ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้รับเงินและเจ้าหน้าทีธ่ นาคารลงมือชือ่ และประทับตราเรียบร้อยแล้ว

(ส่วนที่ 2 สาหรับธนาคาร)
ใบแจ้
ง
การช
าระเงิน (เพื่อนาเข้าบัญชี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
85 ถนนมาลัยแมน อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
(โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน)
ภาคการศึกษาที่ : 1/2564 ***** ชาระเงินได้ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 1 สิงหาคม 2564 *****
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 148-0-02413-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) ชื่อ/Name : นางสาวณัฐทิตา ภูเลี่ยมคา
ธนาคารกรุงไทย จากัด(มหาชน) Comp Code : 8590 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
รหัสนักศึกษา/Student Code (Ref.1) : 640100110
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 764-300662-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) เลขที่อา้ งอิง/Ref.No.(Ref.2) : 0108964564080188
ธนาคารกรุงเทพ จากัด(มหาชน) Comp Code : npru (ค่าธรรมเนียม 8 บาท )
ชื่อผู้นาฝาก/เบอร์โทร .............................../................................
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จากัด เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร / Bank Use Only
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )

จานวนเงิน

36,700.00

จานวนเงินตัวอักษร

สามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

ผู้รับเงิน
Received By
ผู้รับมอบอานาจ
Authorized By

คาชีแ้ จง 1. หากชาระเงินเกินวันทีก่ าหนดหรือไม่ตรงกับยอดหนีท้ รี่ ะบุ ธนาคารจะไม่รับ
2. โปรดชาระเงินภายในวันทีท่ กี่ าหนด มิฉะนัน้ จะเสียค่าปรับตามประกาศของมหาวิทยาลัย
3. ในการชาระเงินผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร นักศึกษาจะต้องนาเอกสารฉบับนีย้ ื่นต่อเจ้าหน้าทีธ่ นาคาร และขอรับใบเสร็จทีม่ ีลายเซ็นเจ้าหน้าทีธ่ นาคารพร้อมประทับตราธนาคารทุกครั้ง
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Nakhon Pathom Rajabhat University

ใบแจ้งการชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน/ใบเสร็จรับเงิน

(ส่วนที่ 1 สาหรับนักศึกษา)
พิมพ์รายการเมื่อ: 22/06/64 11:57
เลขที่อ้างอิง/Ref No. : 0108956664073018

ภาคการศึกษาที่ : 1/2564

Statement of Student Account

รหัสประจาตัว : 649905101

ชื่อ - สกุล : นางสาวญิณดา แสงสวัสดิ์

ศูนย์ : คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ภาคปกติ
สาขาวิชา : ฟิสิกส์
รายการ
Descripttion

ที่
No.
1
2
3
4
5

หมู่เรียน : MPH64/1
หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต หมู่เรียน
จานวนเงิน
Credits Section Amount (Baht)

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ บัณฑิต
ค่าออกบัตรประจาตัวนักศึกษา บัณฑิต
ค่าประกันของเสียหาย บัณฑิต
วิชาที่ลงทะเบียนเรียน
1555101-60 : ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
4016001-60 : กลศาสตร์คลาสสิก
4016002-60 : ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า
4016004-60 : ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์
4016006-60 : สัมมนาฟิสิกส์ 1

15,000.00
1,000.00
200.00
500.00
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)

MPH64/1
MPH64/1
MPH64/1
MPH64/1
MPH64/1

**โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน**
**โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนไปชาระเงินที่ธนาคาร**

หนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

รวม 13 หน่วยกิต

16,700.00

***** กาหนดชาระเงิน ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 30 กรกฎาคม 2564 *****

สาหรับเจ้าหน้าที่รับเงิน

กรุณาชาระเงินด้วยเงินสด และชาระตามจานวนเงินทีร่ ะบุ มิฉะนัน้ จะถือว่าไม่มีการชาระเงินค่าลงทะเบียน
กรุณาเก็บเอกสารนีไ้ ว้เป็นหลักฐานการลงทะเบียน
เพือ่ ความสะดวกของท่าน กรุณานาเอกสารฉบับนีไ้ ปชาระเงินได้ทธี่ นาคารทีม่ ีรายชือ่ ทุกสาขาทัว่ ประเทศ

ผู้รับเงิน.................................
วันที่......../.........../...........
(ลงลายมือชือ่ และประทับตรา)

คาเตือน : การลงทะเบียนและใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์เมือ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้รับเงินและเจ้าหน้าทีธ่ นาคารลงมือชือ่ และประทับตราเรียบร้อยแล้ว

(ส่วนที่ 2 สาหรับธนาคาร)
ใบแจ้
ง
การช
าระเงิน (เพื่อนาเข้าบัญชี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
85 ถนนมาลัยแมน อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
(โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน)
ภาคการศึกษาที่ : 1/2564 ***** ชาระเงินได้ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 30 กรกฎาคม 2564 *****
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 148-0-02413-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) ชื่อ/Name : นางสาวญิณดา แสงสวัสดิ์
ธนาคารกรุงไทย จากัด(มหาชน) Comp Code : 8590 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
รหัสนักศึกษา/Student Code (Ref.1) : 649905101
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 764-300662-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) เลขที่อา้ งอิง/Ref.No.(Ref.2) : 0108956664073018
ธนาคารกรุงเทพ จากัด(มหาชน) Comp Code : npru (ค่าธรรมเนียม 8 บาท )
ชื่อผู้นาฝาก/เบอร์โทร .............................../................................
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จากัด เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร / Bank Use Only
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )

จานวนเงิน

16,700.00

จานวนเงินตัวอักษร

หนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

ผู้รับเงิน
Received By
ผู้รับมอบอานาจ
Authorized By

คาชีแ้ จง 1. หากชาระเงินเกินวันทีก่ าหนดหรือไม่ตรงกับยอดหนีท้ รี่ ะบุ ธนาคารจะไม่รับ
2. โปรดชาระเงินภายในวันทีท่ กี่ าหนด มิฉะนัน้ จะเสียค่าปรับตามประกาศของมหาวิทยาลัย
3. ในการชาระเงินผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร นักศึกษาจะต้องนาเอกสารฉบับนีย้ ื่นต่อเจ้าหน้าทีธ่ นาคาร และขอรับใบเสร็จทีม่ ีลายเซ็นเจ้าหน้าทีธ่ นาคารพร้อมประทับตราธนาคารทุกครั้ง
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Nakhon Pathom Rajabhat University

ใบแจ้งการชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน/ใบเสร็จรับเงิน

(ส่วนที่ 1 สาหรับนักศึกษา)
พิมพ์รายการเมื่อ: 22/06/64 12:00
เลขที่อ้างอิง/Ref No. : 0108962064073098

ภาคการศึกษาที่ : 1/2564

Statement of Student Account

รหัสประจาตัว : 604905201

ชื่อ - สกุล : นางสาวเฟื่องฟ้า ครองชัยภูมิ

ศูนย์ : คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ภาคปกติ
สาขาวิชา : ฟิสิกส์
รายการ
Descripttion

ที่
No.
1
2
3
4
5

หมู่เรียน : DPH64.1
หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
หน่วยกิต หมู่เรียน
จานวนเงิน
Credits Section Amount (Baht)

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ บัณฑิต
ค่าออกบัตรประจาตัวนักศึกษา บัณฑิต
ค่าประกันของเสียหาย บัณฑิต
วิชาที่ลงทะเบียนเรียน
4017001-60 : สัมมนาวิจัย 1
4017201a-60 : วิทยานิพนธ์1

20,000.00
1,000.00
200.00
500.00
2(1-2-3)
6(0-12-6)

DPH64.1
DPH64.1

**โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน**
**โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนไปชาระเงินที่ธนาคาร**

สองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

รวม 8 หน่วยกิต

21,700.00

***** กาหนดชาระเงิน ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 30 กรกฎาคม 2564 *****

สาหรับเจ้าหน้าที่รับเงิน

กรุณาชาระเงินด้วยเงินสด และชาระตามจานวนเงินทีร่ ะบุ มิฉะนัน้ จะถือว่าไม่มีการชาระเงินค่าลงทะเบียน
กรุณาเก็บเอกสารนีไ้ ว้เป็นหลักฐานการลงทะเบียน
เพือ่ ความสะดวกของท่าน กรุณานาเอกสารฉบับนีไ้ ปชาระเงินได้ทธี่ นาคารทีม่ ีรายชือ่ ทุกสาขาทัว่ ประเทศ

ผู้รับเงิน.................................
วันที่......../.........../...........
(ลงลายมือชือ่ และประทับตรา)

คาเตือน : การลงทะเบียนและใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์เมือ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้รับเงินและเจ้าหน้าทีธ่ นาคารลงมือชือ่ และประทับตราเรียบร้อยแล้ว

(ส่วนที่ 2 สาหรับธนาคาร)
ใบแจ้
ง
การช
าระเงิน (เพื่อนาเข้าบัญชี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
85 ถนนมาลัยแมน อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
(โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน)
ภาคการศึกษาที่ : 1/2564 ***** ชาระเงินได้ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 30 กรกฎาคม 2564 *****
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 148-0-02413-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) ชื่อ/Name : นางสาวเฟื่องฟ้า ครองชัยภูมิ
ธนาคารกรุงไทย จากัด(มหาชน) Comp Code : 8590 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
รหัสนักศึกษา/Student Code (Ref.1) : 604905201
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 764-300662-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) เลขที่อา้ งอิง/Ref.No.(Ref.2) : 0108962064073098
ธนาคารกรุงเทพ จากัด(มหาชน) Comp Code : npru (ค่าธรรมเนียม 8 บาท )
ชื่อผู้นาฝาก/เบอร์โทร .............................../................................
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จากัด เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร / Bank Use Only
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )

จานวนเงิน

21,700.00

จานวนเงินตัวอักษร

สองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

ผู้รับเงิน
Received By
ผู้รับมอบอานาจ
Authorized By

คาชีแ้ จง 1. หากชาระเงินเกินวันทีก่ าหนดหรือไม่ตรงกับยอดหนีท้ รี่ ะบุ ธนาคารจะไม่รับ
2. โปรดชาระเงินภายในวันทีท่ กี่ าหนด มิฉะนัน้ จะเสียค่าปรับตามประกาศของมหาวิทยาลัย
3. ในการชาระเงินผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร นักศึกษาจะต้องนาเอกสารฉบับนีย้ ื่นต่อเจ้าหน้าทีธ่ นาคาร และขอรับใบเสร็จทีม่ ีลายเซ็นเจ้าหน้าทีธ่ นาคารพร้อมประทับตราธนาคารทุกครั้ง
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Nakhon Pathom Rajabhat University

ใบแจ้งการชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน/ใบเสร็จรับเงิน

(ส่วนที่ 1 สาหรับนักศึกษา)
พิมพ์รายการเมื่อ: 22/06/64 12:00
เลขที่อ้างอิง/Ref No. : 0108962364073034

ภาคการศึกษาที่ : 1/2564

Statement of Student Account

รหัสประจาตัว : 640905101

ชื่อ - สกุล : นางสาวนุชจรี คิ้วสกุลกาญจน์

ศูนย์ : คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ภาคปกติ
สาขาวิชา : ฟิสิกส์
รายการ
Descripttion

ที่
No.
1
2
3
4
5

หมู่เรียน : DPH64/1
หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
หน่วยกิต หมู่เรียน
จานวนเงิน
Credits Section Amount (Baht)

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ บัณฑิต
ค่าออกบัตรประจาตัวนักศึกษา บัณฑิต
ค่าประกันของเสียหาย บัณฑิต
วิชาที่ลงทะเบียนเรียน
1555102-60 : ภาษาอังกฤษขั้นสูงสาหรับบัณฑิตศึกษา
4017101-60 : ระเบียบวิธีวจิ ัยขั้นสูง
4017102-60 : สัมมนาฟิสิกส์ขั้นสูง 1
4017201A-60 : วิทยานิพนธ์1

20,000.00
1,000.00
200.00
500.00
3(3-0-6)
2(1-2-3)
1(0-2-1)
8(0-8-16)

DPH64/1
DPH64/1
DPH64/1
DPH64/1

**โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน**
**โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนไปชาระเงินที่ธนาคาร**

สองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

รวม 14 หน่วยกิต

21,700.00

***** กาหนดชาระเงิน ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 30 กรกฎาคม 2564 *****

สาหรับเจ้าหน้าที่รับเงิน

กรุณาชาระเงินด้วยเงินสด และชาระตามจานวนเงินทีร่ ะบุ มิฉะนัน้ จะถือว่าไม่มีการชาระเงินค่าลงทะเบียน
กรุณาเก็บเอกสารนีไ้ ว้เป็นหลักฐานการลงทะเบียน
เพือ่ ความสะดวกของท่าน กรุณานาเอกสารฉบับนีไ้ ปชาระเงินได้ทธี่ นาคารทีม่ ีรายชือ่ ทุกสาขาทัว่ ประเทศ

ผู้รับเงิน.................................
วันที่......../.........../...........
(ลงลายมือชือ่ และประทับตรา)

คาเตือน : การลงทะเบียนและใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์เมือ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้รับเงินและเจ้าหน้าทีธ่ นาคารลงมือชือ่ และประทับตราเรียบร้อยแล้ว

(ส่วนที่ 2 สาหรับธนาคาร)
ใบแจ้
ง
การช
าระเงิน (เพื่อนาเข้าบัญชี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
85 ถนนมาลัยแมน อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
(โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน)
ภาคการศึกษาที่ : 1/2564 ***** ชาระเงินได้ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 30 กรกฎาคม 2564 *****
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 148-0-02413-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) ชื่อ/Name : นางสาวนุชจรี คิ้วสกุลกาญจน์
ธนาคารกรุงไทย จากัด(มหาชน) Comp Code : 8590 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
รหัสนักศึกษา/Student Code (Ref.1) : 640905101
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 764-300662-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) เลขที่อา้ งอิง/Ref.No.(Ref.2) : 0108962364073034
ธนาคารกรุงเทพ จากัด(มหาชน) Comp Code : npru (ค่าธรรมเนียม 8 บาท )
ชื่อผู้นาฝาก/เบอร์โทร .............................../................................
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จากัด เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร / Bank Use Only
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )

จานวนเงิน

21,700.00

จานวนเงินตัวอักษร

สองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

ผู้รับเงิน
Received By
ผู้รับมอบอานาจ
Authorized By

คาชีแ้ จง 1. หากชาระเงินเกินวันทีก่ าหนดหรือไม่ตรงกับยอดหนีท้ รี่ ะบุ ธนาคารจะไม่รับ
2. โปรดชาระเงินภายในวันทีท่ กี่ าหนด มิฉะนัน้ จะเสียค่าปรับตามประกาศของมหาวิทยาลัย
3. ในการชาระเงินผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร นักศึกษาจะต้องนาเอกสารฉบับนีย้ ื่นต่อเจ้าหน้าทีธ่ นาคาร และขอรับใบเสร็จทีม่ ีลายเซ็นเจ้าหน้าทีธ่ นาคารพร้อมประทับตราธนาคารทุกครั้ง
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Nakhon Pathom Rajabhat University

ใบแจ้งการชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน/ใบเสร็จรับเงิน

(ส่วนที่ 1 สาหรับนักศึกษา)
พิมพ์รายการเมื่อ: 22/06/64 12:00
เลขที่อ้างอิง/Ref No. : 0108962264073034

ภาคการศึกษาที่ : 1/2564

Statement of Student Account

รหัสประจาตัว : 640905102

ชื่อ - สกุล : นางสาวพรนภา มั่งทอง

ศูนย์ : คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ภาคปกติ
สาขาวิชา : ฟิสิกส์
รายการ
Descripttion

ที่
No.
1
2
3
4
5

หมู่เรียน : DPH64/1
หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
หน่วยกิต หมู่เรียน
จานวนเงิน
Credits Section Amount (Baht)

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ บัณฑิต
ค่าออกบัตรประจาตัวนักศึกษา บัณฑิต
ค่าประกันของเสียหาย บัณฑิต
วิชาที่ลงทะเบียนเรียน
1555102-60 : ภาษาอังกฤษขั้นสูงสาหรับบัณฑิตศึกษา
4017101-60 : ระเบียบวิธีวจิ ัยขั้นสูง
4017102-60 : สัมมนาฟิสิกส์ขั้นสูง 1
4017201A-60 : วิทยานิพนธ์1

20,000.00
1,000.00
200.00
500.00
3(3-0-6)
2(1-2-3)
1(0-2-1)
8(0-8-16)

DPH64/1
DPH64/1
DPH64/1
DPH64/1

**โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน**
**โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนไปชาระเงินที่ธนาคาร**

สองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

รวม 14 หน่วยกิต

21,700.00

***** กาหนดชาระเงิน ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 30 กรกฎาคม 2564 *****

สาหรับเจ้าหน้าที่รับเงิน

กรุณาชาระเงินด้วยเงินสด และชาระตามจานวนเงินทีร่ ะบุ มิฉะนัน้ จะถือว่าไม่มีการชาระเงินค่าลงทะเบียน
กรุณาเก็บเอกสารนีไ้ ว้เป็นหลักฐานการลงทะเบียน
เพือ่ ความสะดวกของท่าน กรุณานาเอกสารฉบับนีไ้ ปชาระเงินได้ทธี่ นาคารทีม่ ีรายชือ่ ทุกสาขาทัว่ ประเทศ

ผู้รับเงิน.................................
วันที่......../.........../...........
(ลงลายมือชือ่ และประทับตรา)

คาเตือน : การลงทะเบียนและใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์เมือ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้รับเงินและเจ้าหน้าทีธ่ นาคารลงมือชือ่ และประทับตราเรียบร้อยแล้ว

(ส่วนที่ 2 สาหรับธนาคาร)
ใบแจ้
ง
การช
าระเงิน (เพื่อนาเข้าบัญชี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
85 ถนนมาลัยแมน อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
(โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน)
ภาคการศึกษาที่ : 1/2564 ***** ชาระเงินได้ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 30 กรกฎาคม 2564 *****
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 148-0-02413-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) ชื่อ/Name : นางสาวพรนภา มั่งทอง
ธนาคารกรุงไทย จากัด(มหาชน) Comp Code : 8590 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
รหัสนักศึกษา/Student Code (Ref.1) : 640905102
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 764-300662-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) เลขที่อา้ งอิง/Ref.No.(Ref.2) : 0108962264073034
ธนาคารกรุงเทพ จากัด(มหาชน) Comp Code : npru (ค่าธรรมเนียม 8 บาท )
ชื่อผู้นาฝาก/เบอร์โทร .............................../................................
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จากัด เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร / Bank Use Only
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )

จานวนเงิน

21,700.00

จานวนเงินตัวอักษร

สองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

ผู้รับเงิน
Received By
ผู้รับมอบอานาจ
Authorized By

คาชีแ้ จง 1. หากชาระเงินเกินวันทีก่ าหนดหรือไม่ตรงกับยอดหนีท้ รี่ ะบุ ธนาคารจะไม่รับ
2. โปรดชาระเงินภายในวันทีท่ กี่ าหนด มิฉะนัน้ จะเสียค่าปรับตามประกาศของมหาวิทยาลัย
3. ในการชาระเงินผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร นักศึกษาจะต้องนาเอกสารฉบับนีย้ ื่นต่อเจ้าหน้าทีธ่ นาคาร และขอรับใบเสร็จทีม่ ีลายเซ็นเจ้าหน้าทีธ่ นาคารพร้อมประทับตราธนาคารทุกครั้ง
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
Nakhon Pathom Rajabhat University

ใบแจ้งการชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน/ใบเสร็จรับเงิน

(ส่วนที่ 1 สาหรับนักศึกษา)
พิมพ์รายการเมื่อ: 22/06/64 12:00
เลขที่อ้างอิง/Ref No. : 0108962164073034

ภาคการศึกษาที่ : 1/2564

Statement of Student Account

รหัสประจาตัว : 640905103

ชื่อ - สกุล : นายสืบพงศ์ เผ่าไทย

ศูนย์ : คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ภาคปกติ
สาขาวิชา : ฟิสิกส์
รายการ
Descripttion

ที่
No.
1
2
3
4
5

หมู่เรียน : DPH64/1
หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
หน่วยกิต หมู่เรียน
จานวนเงิน
Credits Section Amount (Baht)

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย
ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ บัณฑิต
ค่าออกบัตรประจาตัวนักศึกษา บัณฑิต
ค่าประกันของเสียหาย บัณฑิต
วิชาที่ลงทะเบียนเรียน
1555102-60 : ภาษาอังกฤษขั้นสูงสาหรับบัณฑิตศึกษา
4017101-60 : ระเบียบวิธีวจิ ัยขั้นสูง
4017102-60 : สัมมนาฟิสิกส์ขั้นสูง 1
4017201A-60 : วิทยานิพนธ์1

20,000.00
1,000.00
200.00
500.00
3(3-0-6)
2(1-2-3)
1(0-2-1)
8(0-8-16)

DPH64/1
DPH64/1
DPH64/1
DPH64/1

**โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน**
**โปรดตรวจสอบความถูกต้องก่อนไปชาระเงินที่ธนาคาร**

สองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

รวม 14 หน่วยกิต

21,700.00

***** กาหนดชาระเงิน ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 30 กรกฎาคม 2564 *****

สาหรับเจ้าหน้าที่รับเงิน

กรุณาชาระเงินด้วยเงินสด และชาระตามจานวนเงินทีร่ ะบุ มิฉะนัน้ จะถือว่าไม่มีการชาระเงินค่าลงทะเบียน
กรุณาเก็บเอกสารนีไ้ ว้เป็นหลักฐานการลงทะเบียน
เพือ่ ความสะดวกของท่าน กรุณานาเอกสารฉบับนีไ้ ปชาระเงินได้ทธี่ นาคารทีม่ ีรายชือ่ ทุกสาขาทัว่ ประเทศ

ผู้รับเงิน.................................
วันที่......../.........../...........
(ลงลายมือชือ่ และประทับตรา)

คาเตือน : การลงทะเบียนและใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์เมือ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้รับเงินและเจ้าหน้าทีธ่ นาคารลงมือชือ่ และประทับตราเรียบร้อยแล้ว

(ส่วนที่ 2 สาหรับธนาคาร)
ใบแจ้
ง
การช
าระเงิน (เพื่อนาเข้าบัญชี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
85 ถนนมาลัยแมน อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
(โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน)
ภาคการศึกษาที่ : 1/2564 ***** ชาระเงินได้ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2564 - 30 กรกฎาคม 2564 *****
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 148-0-02413-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) ชื่อ/Name : นายสืบพงศ์ เผ่าไทย
ธนาคารกรุงไทย จากัด(มหาชน) Comp Code : 8590 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
รหัสนักศึกษา/Student Code (Ref.1) : 640905103
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด(มหาชน) เลขที่บัญชี 764-300662-9 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท ) เลขที่อา้ งอิง/Ref.No.(Ref.2) : 0108962164073034
ธนาคารกรุงเทพ จากัด(มหาชน) Comp Code : npru (ค่าธรรมเนียม 8 บาท )
ชื่อผู้นาฝาก/เบอร์โทร .............................../................................
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จากัด เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )
สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร / Bank Use Only
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี (ค่าธรรมเนียม 10 บาท )

จานวนเงิน

21,700.00

จานวนเงินตัวอักษร

สองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

ผู้รับเงิน
Received By
ผู้รับมอบอานาจ
Authorized By

คาชีแ้ จง 1. หากชาระเงินเกินวันทีก่ าหนดหรือไม่ตรงกับยอดหนีท้ รี่ ะบุ ธนาคารจะไม่รับ
2. โปรดชาระเงินภายในวันทีท่ กี่ าหนด มิฉะนัน้ จะเสียค่าปรับตามประกาศของมหาวิทยาลัย
3. ในการชาระเงินผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร นักศึกษาจะต้องนาเอกสารฉบับนีย้ ื่นต่อเจ้าหน้าทีธ่ นาคาร และขอรับใบเสร็จทีม่ ีลายเซ็นเจ้าหน้าทีธ่ นาคารพร้อมประทับตราธนาคารทุกครั้ง
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