
r.J:vntnTn:rnr:tjiryryrTvr nrnfi rnu nruvLfi:uqnrani n3:rrr
doo
L:o{ n1ilun n1:t'r:uriuritnruv rfi url,5r,
il:vqilnlnnr:finurd r fl nr:finrgl Leddd

i Tn:rnr:GryryrTvi

nr:fi nur il:vqilnrnrnl:fr nurfi
nqud

nrnrfitrtu nruvtfi:leFnrani n6:rtr tour6'triruurrnt:rir:vriudto::ilrfiuil
o flnr:finur ualc eitnYufifinrJ3cgryrTvr nlnfiunu almLfi:lsflnrasri

no n{u

u ,4 Ar'JU/LqAU/l onluunnl:

oo flTflfl'lFllJ Leddd - teb n:n|lnlJ teddd rir:vriraqfl vufi uurflu unrrfi erilfin 6u1n1:

mur:tm u, n q{flio rlou r,lil u?'rrsir d,nf, n:lm u,

n:rlyu

"il?{{a1u

Churunurnil:ruayrffi

o. frfrsrarmrfl:ugntfiniq:fi0fir{rfinrgtfl bdd6,r rLzuu rJ

te. fif,narsrrfi:ugfiramig:fiofirdrfrnurtJ ioaao $r{u n

Q{U:v n1fi il1 t?\|oyt:1u Lq uyl? nu

OA

a1u?u!{u

Oq

0'lulut{u

do,doo.-

enenrdoo.-

u'lyl

lJ',tvl

il:vntrr ru iufi ztfrquruu y{.n. bddd

"rJ-,-.}-*r 
r/ 

^J.rT*rJ
(uruafmriud vriTsuri)

il : vorunr ruv n :Til n r : rir ifi umuTnr :r nr:



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
แบบ ศธ.1 

 
 
 
 
 

โครงการปริญญาโท  ภาคพิเศษ  สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตศรีราชา 

ใบแจ้งยอดการช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน  ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (รุ่นที่ 12) 
 

 

ช่ือ-สกุล……………………………………………………………..รหัสประจ าตัวนิสิต……………….………………ช้ันปีท่ี 2 
 

ล าดับที ่ รายการ จ านวนเงิน  ขั้นตอนการลงทะเบียน 
1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 18,000  ลายมือช่ือนิสติ 
2 ค่าลงทะเบียน หน่วยกิตละ 2,000 บาท 3 วิชา  9   หน่วยกิต 

01103541 เศรษฐศาสตร์การจัดการองค์การอุตสาหกรรมขั้นสูง        3 
01110532 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจระหว่างประเทศ                          3 

18,000   

 วิชาเอกเลือก                                                        3  
 

  ................................................. 

     

3 ค่าต าราและเอกสาร วิชาละ 1,500 บาท จ านวน 3 วิชา  4,500  เจ้าหน้าที่โครงการ ฯ 

จ านวนเงินรวม 40,500  ใบเสร็จรับเงินเล่มที่/เลขท่ี 

(-สี่หมื่นห้าร้อยบาทถ้วน-)  .................................... 
    ลงวันท่ี............/............/........... 

    
ลงช่ือ..................................... 

    (..................................................) 

     

    ส าหรับเจ้าหน้าท่ีธนาคาร 
     
     
    ลงช่ือ……………………………….. 
            (…………………………….…..) 
     

ขอให้ช าระเป็น  แคชเชียร์เช็คธนาคาร ทหารไทย,กรุงศรีอยุธยา,ไทยพาณิชย์, 

กสิกรไทย,กรุงไทย  เทา่นั้น 

สั่งจ่าย “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา” 
หมายเหตุ : น าแคชเชียร์เช็คจากธนาคารพร้อมใบแจ้งยอดการช าระเงิน มายื่นที่โครงการภายในก าหนด 

 
 

  

    แผน  ข 



 
แบบ ศธ.1 

 
 
 
 
 

โครงการปริญญาโท  ภาคพิเศษ  สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตศรีราชา 

ใบแจ้งยอดการช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน  ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (รุ่นที่ 12) 
 

 

ช่ือ-สกุล……………………………………………………………..รหัสประจ าตัวนิสิต……………….………………ช้ันปีท่ี 2 
 

ล าดับที ่ รายการ จ านวนเงิน  ขั้นตอนการลงทะเบียน 
1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 18,000  ลายมือช่ือนิสติ 
2 ค่าลงทะเบียน หน่วยกิตละ 2,000 บาท 2 วิชา  7   หน่วยกิต 

วิชาเอกเลือก                                                                  3 
14,000   

 01110599 วิทยานิพนธ์                                                     4   ................................................. 
     

3 ค่าต าราและเอกสาร วิชาละ 1,500 บาท จ านวน 1 วิชา  1,500  เจ้าหน้าท่ีโครงการ ฯ 

จ านวนเงินรวม 33,500  ใบเสร็จรับเงินเล่มที่/เลขท่ี 

(-สามหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถว้น-)  .................................... 
    ลงวันท่ี............/............/........... 

    
ลงช่ือ..................................... 

    (..................................................) 

     

    ส าหรับเจ้าหน้าท่ีธนาคาร 
     
     
    ลงช่ือ……………………………….. 
            (…………………………….…..) 
     

 

ขอให้ช าระเป็น  แคชเชียร์เช็ค ธนาคาร ทหารไทย,กรุงศรีอยุธยา,ไทยพาณิชย์, 

กสิกรไทย,กรุงไทย  เทา่นั้น 

สั่งจ่าย “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา” 
หมายเหตุ : น าแคชเชียร์เช็คจากธนาคารพร้อมใบแจ้งยอดการช าระเงิน มายื่นที่โครงการภายในก าหนด 

 
 
 

  

    แผน  ก 



 

**  หมายเหตุ  
1.ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาที่งานการเงินของส่วนงานปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 
ห้อง 5104 อาคาร 5 เวลา 08.30 – 16.30 น. ทุกวัน (ยกเว้นวันเสาร)์  

 

 

 

โครงการปริญญาโท 
ภาคพิเศษ  สาขา

เศรษฐศาสตร์ธรุกิจ 

ช้ันปีท่ี 2 รวมเป็นเงิน 

ภาคต้น ภาคปลาย ฤดูร้อน 

กรกฎาคม 2558 ธันวาคม 2558 พฤษภาคม 2559 

ส าหรับนสิิต รหัส 57 

(แผน ข) 
40,500.00 37,000.00 24,000.00 101,500.00 

ส าหรับนสิิต รหัส 57 

(แผน ก) 
33,500.00 40,500.00 26,000.00 100,000.00 
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