รหัสประจำตัวนักศึกษำ
สำหรับเจ้ำหน้ำที่กรอกเท่ำนั้น
ติดรู ปสี
ขนาด 1 นิ้ว

ใบขึ้นทะเบียนนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ
ประจำภำคกำรศึกษำที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2565
วันที่............เดือน................................พ.ศ.....................
ตามประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ปีการศึกษา 2565 ลงวันที่..........เดือน...........................พ.ศ............ในประกาศดังกล่าว
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.............................................................................................................. ได้รับการ
ประกาศรายชื่อคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อตามประกาศของสถาบันฯ ประจาปีการศึกษา 2565
ข้าพเจ้าฯ ขอขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามข้อบังคับของสถาบันฯ โดยได้ดาเนินการชาระค่า ธรรมเนียมการศึกษา
(ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่) ของสถาบันฯ ตามระเบียบสถาบันฯว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565
โดยขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำ
 คณะวิศวกรรมศำสตร์
หลักสูตร............................................................... สำขำวิชำ.............................................................
 คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตร............................................................... สำขำวิชำ.............................................................
และได้แนบหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถาบันฯ ดังนี้
1. ต้นฉบับใบนาฝากค่าขึ้นทะเบียน
2. สาเนาบัตรประชาชน รับรองสาเนา 1 ฉบับ

“โดยข้ำพเจ้ำจะปฏิบัติตำมระเบียบของสถำบันฯ อย่ำงเคร่งครัด”

ลงชื่อ..........................................................นักศึกษา
(...........................................................)
…………………../………………………./…………………………….

ติดรู ปสี
ขนาด 1 นิ้ว

หนังสือมอบตัว
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ระดับบัณฑิตศึกษา
ประจาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ชื่อ

นามสกุล

รหัสประจาตัวนักศึกษา
คณะ

สาขาวิชา
 ภาคปกติ

 ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)

สาหรับเจ้าหน้าที่
เอกสารการมอบตัว
 1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
 2. สาเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (รบ.) จานวน 2 ฉบับ
 3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของนักศึกษา จานวน 1 ฉบับ
 4. สาเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา จานวน 1 ฉบับ
 5. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรประจาตัวข้าราชการของ
 บิดา 1 ฉบับ  มารดา 1 ฉบับ  ผู้ปกครอง 1 ฉบับ
 6. สาเนาทะเบียนบ้านของ  บิดา 1 ฉบับ  มารดา 1 ฉบับ  ผู้ปกครอง 1 ฉบับ
 7. อื่นๆ
ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ
)

(
/

/

แบบแสดงความยินยอมในการจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
คาชี้แจงในการแสดงความยินยอมในการจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
1. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้วัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้
2. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตามกฎหมายดังต่อไปนี้
2.1 สิทธิในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองให้ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบันภายใต้ข้อบังคับ ระเบียบ
และประกาศของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
2.2 สิทธิในการเข้าถึงหรือขอรับรองสาเนาถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของตนหรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วน
บุคคลที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม
2.3 สิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเองจากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน รวมทั้งขอให้สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น หรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ส่งหรือโอนให้กับผู้
ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
2.4 สิทธิในการขอให้สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเอง ในขณะที่ตนเองไม่ได้
ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล
2.5 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิร้องเรียน ในกรณีที่สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือลูกจ้าง
หรือผู้รับจ้างของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานในการแสดงความยินยอมในการจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ข้าพเจ้า.......................................................................................... ยินยอมให้สถาบันเทคโนโลยีปทุม วัน ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล
ส่วนบุคคลกระทาการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลที่จัดเก็บและใช้โดยสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้รับมาจากการกรอกข้อมูลในขั้นตอนการสมัคร และในระหว่างศึกษา
ที่เป็นข้อมูลที่มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน จะถูกนาไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ตามหนังสือนี้เท่านั้น เพื่อให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
2. วัตถุประสงค์ข้าพเจ้ายินยอมให้สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันทาการจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อใช้ใน
การรับสมัครนักศึกษา การตรวจสอบวุฒิบัตร การลงทะเบียนเรียน การทาบัตรประจาตัวนักศึกษา การจัดทาระเบียนสถิติ การตรวจสอบ
หลักฐานการเข้าสอบ การประมวลผล การสอบไล่ การรับรองผลการศึกษา การออกหนังสือสาคัญ การขอสาเร็จการศึกษา การจัดทา
ปริญญาบัตร การบริการทะเบียนประวัติ การปรับฐานข้อมูลนักศึกษา การเก็บข้อมูลและการบริการทางคอมพิวเตอร์ การตรวจสอบและ
รับรองวุฒิบัตร การแนะแนวและการประชาสัมพันธ์
3. การเปิดเผย/ส่งต่อข้อมูลให้กระทรวงการอุดมศึกษาฯ สาหรับจัดท าระเบียนสถิติ ส่งต่อข้อมูลให้กรมการปกครองสาหรับ
ตรวจสอบทะเบียนราษฎร์ ส่งต่อสานักงานตารวจแห่งชาติสาหรับตรวจสอบประวัติอาชญากรรม เปิดเผย/ส่งต่อข้อมูลให้หน่วยงานภายใน
และภายนอกสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูล
ข้าพเจ้าได้รับทราบถึงข้อตกลงและเงื่อนไขในการจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และยินยอมตามเงื่อนไขดังกล่าว
ทุกประการ
..............................................................................
(.............................................................................)
ผู้ยินยอม / นักศึกษา

ประวัตินักศึกษา
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ นาย/นาง/นางสาว
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)
เลขประจาตัวประชาชน
วันที่ออกบัตร

นามสกุล
หมู่เลือด
วันที่บัตรหมดอายุ

วัน/เดือน/ปี เกิด

อายุ

ปี

เดือน

เลขบัตรประจาตัวผู้พิการ
วันออกบัตรประจาตัวผู้พิการ
จังหวัดที่เกิด
เชื้อชาติ

สัญชาติ

ชื่อวุฒิที่จบ

ศาสนา
สาขาวิชา

จบจากสถานศึกษา
มีพี่น้องทั้งหมด

เกียรตินิยมอันดับ
ปีที่จบ

คน

เกรดเฉลี่ย

พีน่ อ้ งทีก่ าลังศึกษา(รวมตนเอง) จานวน

ความถนัด/ความสนใจพิเศษ

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน (ข้อมูลสาคัญจาเป็นต้องกรอกให้ครบถ้วน)
เลขรหัสประจาบ้าน
บ้านเลขที่

หมู่ที่

ตรอก/ซอย

ถนน

ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

เบอร์โทรศัพท์บ้าน
เบอร์โทรศัพท์มือถือ

E-mail

ที่อยูป่ ัจจุบัน (ที่สามารถติดต่อได้)
บ้านเลขที่

หมู่ที่

ตรอก/ซอย

ถนน
อาเภอ/เขต

ตาบล/แขวง
จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

เบอร์โทรศัพท์บ้าน
เบอร์โทรศัพท์มือถือ

E-mail

คน

-2ชื่อบิดา

เลขที่บัตรประชาชน

ชื่อมารดา

เลขที่บัตรประชาชน

ชื่อผู้ปกครอง

เลขที่บัตรประชาชน

มีความสัมพันธ์เป็น

ที่อยูผ่ ู้ปกครอง (ที่สามารถติดต่อได้)
บ้านเลขที่

หมู่ที่

ตรอก/ซอย

ถนน

ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

เบอร์โทรศัพท์บ้าน
เบอร์โทรศัพท์มือถือ

E-mail

ข้อมูลสถานภาพบิดา  มีชีวิต  ถึงแก่กรรม  ไม่ระบุ
ข้อมูลรายได้บิดา

ข้อมูลอาชีพบิดา

 ไม่มีรายได้

 รับราชการ

 < 150,000 บาทต่อปี

 พนักงานรัฐวิสาหกิจ

 150,000 – 300,000 บาทต่อปี

 พนักงานหน่วยงานเอกชน

 > 300,000 บาทต่อปี

 ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว อาชีพอิสระ

 ไม่ระบุ

 เกษตร ประมง
 ไม่มีเงินได้
 พนักงานราชการ
 อื่นๆ............................................
 ไม่ระบุ

ข้อมูลสถานภาพมารดา  มีชวี ิต  ถึงแก่กรรม  ไม่ระบุ
ข้อมูลรายได้มารดา

ข้อมูลอาชีพมารดา

 ไม่มีรายได้

 รับราชการ

 < 150,000 บาทต่อปี

 พนักงานรัฐวิสาหกิจ

 150,000 – 300,000 บาทต่อปี

 พนักงานหน่วยงานเอกชน

 > 300,000 บาทต่อปี

 ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว อาชีพอิสระ

 ไม่ระบุ

 เกษตร ประมง
 ไม่มีเงินได้
 พนักงานราชการ
 อื่นๆ............................................
 ไม่ระบุ

-3ข้อมูลสถานภาพบิดา มารดา
 อยู่ด้วยกัน

 แยกกันอยู่

 หย่าร้าง

 มารดาถึงแก่กรรม

 บิดาแต่งงานใหม่

 มารดาแต่งงานใหม่

ข้อมูลรายได้ผู้ปกครอง

 บิดาถึงแก่กรรม

ข้อมูลอาชีพผู้ปกครอง

 ไม่มีรายได้

 รับราชการ

 < 150,000 บาทต่อปี

 พนักงานรัฐวิสาหกิจ

 150,000 – 300,000 บาทต่อปี

 พนักงานหน่วยงานเอกชน

 > 300,000 บาทต่อปี

 ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว อาชีพอิสระ

 ไม่ระบุ

 เกษตร ประมง
 ไม่มีเงินได้
 พนักงานราชการ
 อื่นๆ............................................
 ไม่ระบุ

ข้อมูลความพิการ
 ไม่พิการ
 ความพิการทางการมองเห็น
 ความพิการทางการได้ยิน
 ความพิการทางร่างกาย
 อื่นๆ........................................

ที่อยู่ที่ใช้ออกใบเสร็จ
ที่อยู่ที่ติดต่อได้

ที่อยู่ปัจจุบัน

ที่อยู่ปัจจุบัน

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

ที่อยู่ผู้ปกครอง

ที่อยู่ผู้ปกครอง

สถานที่ทางาน
ชื่อบริษัท
ที่อยู่ เลขที่

หมู่ที่

ตรอก/ซอย

ถนน
อาเภอ/เขต

ตาบล/แขวง
จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

เบอร์โทรศัพท์ที่ทางาน
เบอร์โทรศัพท์มือถือ

E-mail

ที่อยู่ที่ทางาน

ที่อยู่ที่ทางาน
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สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ส่วนที่ 1 (สำหรับนักศึกษา)

ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา กรณีเลือกชำระแบบเต็มจำนวน ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียนที่..1.ปีการศึกษาที 2565 สำหรับผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา เท่านั้น
กรอก ชื่อ – สกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์ฯ สาขาวิชา
ที่
1

2

รายการ

จำนวนเงิน

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย และค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย
❑ ภาคปกติ แผน ก 1 หรือ ก 2
❑ ภาคปกติ แผน ข
❑ ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) แผน ก 1 หรือ ก 2
❑ ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) แผน ข

27,000
27,000
32,000
32,000
27,000
37,000

❑ ปริญญาเอก ภาคปกติ (จ.-ศ.)
❑ ปริญญาเอก ภาคพิเศษ (ส.-อา.)
จำนวนเงินตัวอักษร (

)

รวม Total

ผูร้ บั เงิน.............................................................
วันที่......../............../..............
สำหรับเจ้ำหน้ำที่ธนำคำร
(ลงลำยมือชื่อและประทับตรำ)
ส่วนที่ 2 (สำหรับธนาคาร)

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
สาขาที่รับฝาก

ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำเข้าบัญชี
วันที่

.

ชื่อ – สกุล (Ref.No. 1)
สาขาวิชา
บมจ.ธนาคารกรุงไทย

Company Code : 8245 (ค่าบริการ 10 บาท)
(รับเฉพาะเงินสดเท่านั้น)
จำนวนเงิน...........................................................................................................
จำนวนเงินตัวอักษร..............................................................................................

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร / Bank Use Only
ผู้รับเงิน/Received By...................................
วันที่..................../...................../.....................

ใบแจ้งชำระค่าธรรมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ส่วนที่ 1 (สำหรับนักศึกษา)

ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา กรณีเลือกแบบแบ่งจ่าย งวด 1 ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษาที่ 2565 สำหรับผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา เท่านั้น
กรอก ชื่อ – สกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์ฯ สาขาวิชา
ที่

รายการ

จำนวนเงิน

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย และค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย
1 ❑ ปริญญาโท ภาคปกติ แผน ก 1 หรือ ก 2
งวด 1
❑ ปริญญาโท ภาคปกติ แผน ข
งวด 1
❑ ปริญญาโท ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) แผน ก 1 หรือ ก 2 งวด 1
❑ ปริญญาโท ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) แผน ข
งวด 1
งวด 1
2 ❑ ปริญญาเอก ภาคปกติ (จ.-ศ.)
❑ ปริญญาเอก ภาคพิเศษ (ส.-อา.)
งวด 1
จำนวนเงินตัวอักษร (

11,000
11,000
14,000
14,000
10,000
14,000
)

รวม Total

ผูร้ บั เงิน.............................................................
วันที่......../............../..............
สำหรับเจ้ำหน้ำที่ธนำคำร
(ลงลำยมือชื่อและประทับตรำ)
ส่วนที่ 2 (สำหรับธนาคาร)

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
สาขาที่รับฝาก

ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำเข้าบัญชี
วันที่

.

ชื่อ – สกุล (Ref.No. 1)
สาขาวิชา
บมจ.ธนาคารกรุงไทย

Company Code : 8245 (ค่าบริการ 10 บาท)
(รับเฉพาะเงินสดเท่านั้น)
จำนวนเงิน...........................................................................................................
จำนวนเงินตัวอักษร..............................................................................................

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร / Bank Use Only
ผู้รับเงิน/Received By...................................
วันที่..................../...................../.....................

ใบแจ้งชำระค่าธรรมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ส่วนที่ 1 (สำหรับนักศึกษา)

ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา กรณีเลือกแบบแบ่งจ่าย งวด 2 ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2565 สำหรับผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา เท่านั้น
กรอก ชื่อ – สกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์ฯ สาขาวิชา
ที่

รายการ

จำนวนเงิน

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย และค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย
1 ❑ ปริญญาโท ภาคปกติ แผน ก 1 หรือ ก 2
งวด 2
❑ ปริญญาโท ภาคปกติ แผน ข
งวด 2
❑ ปริญญาโท ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) แผน ก1 หรือ ก2 งวด 2
❑ ปริญญาโท ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) แผน ข
งวด 2
งวด 2
2 ❑ ปริญญาเอก ภาคาปกติ (จ.-ศ.)
❑ ปริญญาเอก ภาคพิเศษ (ส.-อา.)
งวด 2
จำนวนเงินตัวอักษร (

9,500
9,500
12,000
12,000
9,500
13,000
)

ภาคปกติ ชำระภายใน วันที่ 9 ก.ย. 65
ภาคพิเศษ ชำระภายใน วันที่ 11 ก.ย. 65

รวม Total

ผูร้ บั เงิน.............................................................
วันที่......../............../..............
สำหรับเจ้ำหน้ำที่ธนำคำร
(ลงลำยมือชื่อและประทับตรำ)
ส่วนที่ 2 (สำหรับธนาคาร)

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
สาขาที่รับฝาก

ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำเข้าบัญชี
วันที่

.

ชื่อ – สกุล (Ref.No. 1)
สาขาวิชา
บมจ.ธนาคารกรุงไทย

Company Code : 8245 (ค่าบริการ 10 บาท)
(รับเฉพาะเงินสดเท่านั้น)
จำนวนเงิน...........................................................................................................
จำนวนเงินตัวอักษร..............................................................................................

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร / Bank Use Only
ผู้รับเงิน/Received By...................................
วันที่..................../...................../.....................

ใบแจ้งชำระค่าธรรมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ส่วนที่ 1 (สำหรับนักศึกษา)

ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา กรณีเลือกแบบแบ่งจ่าย งวด 3 ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2565 สำหรับผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา เท่านั้น
กรอก ชื่อ – สกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา
คณะวิทยาศาสตร์ฯ สาขาวิชา
ที่

รายการ

จำนวนเงิน

ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย และค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย
1 ❑ ปริญญาโท ภาคปกติ แผน ก 1 หรือ ก 2
งวด 3
❑ ปริญญาโท ภาคปกติ แผน ข
งวด 3
❑ ปริญญาโท ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) แผน ก 1 หรือ ก 2 งวด 3
❑ ปริญญาโท ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) แผน ข
งวด 3
งวด 3
2 ❑ ปริญญาเอก ภาคาปกติ (จ.-ศ.)
❑ ปริญญาเอก ภาคพิเศษ (ส.-อา.)
งวด 3
จำนวนเงินตัวอักษร (

6,500
6,500
6,000
6,000
7,500
10,000
)

ภาคปกติ ชำระภายใน วันที่ 21 ต.ค. 65
ภาคพิเศษ ชำระภายใน วันที่ 23 ต.ค. 65

รวม Total
ผูร้ บั เงิน.............................................................
วันที่......../............../..............
สำหรับเจ้ำหน้ำที่ธนำคำร
(ลงลำยมือชื่อและประทับตรำ)
ส่วนที่ 2 (สำหรับธนาคาร)

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
สาขาที่รับฝาก

ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำเข้าบัญชี
วันที่

.

ชื่อ – สกุล (Ref.No. 1)
สาขาวิชา
บมจ.ธนาคารกรุงไทย

Company Code : 8245 (ค่าบริการ 10 บาท)
(รับเฉพาะเงินสดเท่านั้น)
จำนวนเงิน...........................................................................................................
จำนวนเงินตัวอักษร..............................................................................................

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร / Bank Use Only
ผู้รับเงิน/Received By...................................
วันที่..................../...................../.....................

ใบแจ้งชำระค่าธรรมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

