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ขั้นตอนการช าระเงินค่าลิขสิทธิ์ (License)  ครั้งที่ 2 
รายวิชา BIS671 Enterprise Resource Planning Workshop (ภาคการศึกษาที่ 1/2562) 

 

1. ให้นักศึกษาช าระเงิน ระหว่างวันท่ี 5 - 10 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ก่อนเวลา 17.00 น.                
โดยการโอนเงินเข้าบัญช:ี 
 

 

 
          

           หมายเหตุ: Oracle Thailand ไดป้รับราคาค่าลิขสิทธิ์ e-kit ใหม่ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562   เป็นต้นไป  
2. ส่งหลักฐานการช าระเงิน ภายในวันท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 20.00 น.  เพื่อเป็นหลักฐานยืนยัน 

ซึ่งนักศึกษาต้องส่งท้ัง 2 ช่องทาง ดังนี้ 
2.1  ส่ง ไปที ่e-mail:  students@121mathching-oitp.com  
2.2  ส่งไปท่ี e-mail: mayula@sit.kmutt.ac.th (มะยุลา เดชศรฐิติวัฒน์ : พี่ปู/จนท.หลักสูตร BIS)  
การส่งตามข้อ 2.1 และ 2.2 ให้มีรายละเอียดแนบดังนี้ 

• แนบหลักฐานการโอนเงิน เป็น file (.pdf) หรือรูปถ่าย (.jpg) 
• ระบุข้อมูลนักศึกษา ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 
3. รอรับผลการลงทะเบียน ซึ่งบริษัท ออร์กา ไอที โปร จ ากัด  จะแจ้งให้ทราบทางอีเมล์ (E-mail) ตามท่ีนักศีกษาระบไุว้ใน

ขั้นตอนที่ 2 
4. นักศึกษาสามารถขอรับใบเสร็จรับเงินได้ท่ีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่  21 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป 

หรือตามประกาศของสาขาวิชาฯ หากมีการเปลี่ยนแปลง 

 

ชื่อบัญชี บริษัท ออร์กา ไอที โปร จ ากัด 
เลขที่บัญชี 654-2-20545-6 ธนาคารกสิกรไทย สาขาโลตัส ล าลูกกา (คลอง 6) 

จ านวนเงิน 3,235 บาท (สามพันสองร้อยสามสิบหา้บาทถ้วน) 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   มจธ.  เลขที่ 126  ถนนประชาอุทิศ  บางมด  ทุ่งครุคกรุงเทพ 10140    
School of Information Technology,  KMUTT. 126  Pracha-Uthit Rd., Bangmod Thungkhru Bangkok Thailand 10140   
Tel. 0 2470 9849-50  Fax. 0 2872 7145   www.sit.kmutt.ac.th     

 

เพ่ือประโยชน์ต่อการศึกษาของนักศึกษา กรุณาแจ้งข้อมูลตามรายละเอียดดังนี้ 

➢ Name-Lastname:  (English)…………………………………………….………… 
➢ ชื่อ-นามสกุล (ไทย).................................................................................. 
(กรุณากรอกชื่อ-สกุล เป็นภาษาอังกฤษและตรวจสอบให้ถูกต้อง เพราะชื่อ-สกุลตามที่ระบุนี้จะใช้แสดง
บนใบประกาศนียบัตร (Certificate) หากผิดพลาดแล้วไม่สามารถแก้ไขได้ในภายหลัง) 
➢ นักศึกษาโปรดแจ้ง E-mail มจธ.เท่านั้น  :  เช่น abc.123a@mail.kmutt.ac.th 

E-mail:…………………………………………...…………………………………………..... 
➢ Tel./Mobile no. (ที่ติดต่อได้) ……………………………………………………..…. 
➢ รหัสนักศึกษา ……………………………………………………………………................ 
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รายชื่อนักศกึษาท่ีช าระเงินค่าลิขสิทธิ์ (License) วิชาBIS671 ERP Workshop  

 ภาคการศึกษาท่ี 1/2562 
 

รายชื่อนักศึกษาช าระเงินค่าลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 - 26 พฤษภาคม  2562 
ล าดับ รหัสนักศึกษา สาขา ชื่อ-นามสกุล ผลการช าระเงิน ช าระเงินวันท่ี  หลักฐานอ้างอิง 

1 61130700604 BIS นายจิตตริณ จีรโกวิทยภาส  ช าระเงินแล้ว 26 พ.ค.62 มีหลักฐาน 
2 61130700607 BIS นายดีพร้อม กิจจานุกิจ  ช าระเงินแล้ว 26 พ.ค.62 มีหลักฐาน 
3 61130700620 BIS นายอาจสมุทร อ่องมะลิ  ช าระเงินแล้ว 26 พ.ค.62 มีหลักฐาน 
4 61130700626 BIS นางสาวปณิตา ภู่ไพศาลสิทธิ ์ ช าระเงินแล้ว 18 พ.ค.62 มีหลักฐาน 
5 61130700631 BIS นายพิสิทธิ์ ตั้งคณานุวฒัน์  ช าระเงินแล้ว 21 พ.ค.62 มีหลักฐาน 
6 61130700632 BIS นางสาววณารินทร์ จักรกรณ ์ ช าระเงินแล้ว 26 พ.ค.62 มีหลักฐาน 
7 61130700633 BIS นางสาววราสิริ รัตนชัยเจรญิ  ช าระเงินแล้ว 26 พ.ค.62 มีหลักฐาน 
8 61130700634 BIS นางสาวศรัญญา กอ่งศรีสุข  ช าระเงินแล้ว 23 พ.ค.62 มีหลักฐาน 

9 61130700637 BIS นางสาวหทัยชนก ชุติมาสกล  ช าระเงินแล้ว 26 พ.ค.62 มีหลักฐาน 
10 61130700646 BIS นายสิทธิพร จ่างแสง  ช าระเงินแล้ว 24 พ.ค.62 มีหลักฐาน 

       

 รอบที่ 2 ให้นักศึกษาช าระเงินค่าลิขสิทธิ์ ระหว่างวันที่ 5 - 10 กรกฎาคม  2562 
ล าดับ รหัสนักศึกษา สาขา ชื่อ-นามสกุล ผลการช าระเงิน ช าระเงินวันท่ี  หลักฐานอ้างอิง 

1 60130700373 IT-W นางสาวเกวลิน ชูช่วย รอผลช าระเงิน รอผลช าระเงิน รอผลช าระเงิน 
              
              

       

ส ำหรับนกัศึกษำท่ีจะลงทะเบียนเรียนวชิำ ERP  Workshop เพ่ิมเติม  

โปรดช ำระเงินค่ำลิขสิทธ์ิ ระหวำ่งวนัท่ี 5 - 10 กรกฎำคม 2562   (ศึกษำขั้นตอนกำรช ำระเงินดว้ย) 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   มจธ.  เลขที่ 126  ถนนประชาอุทิศ  บางมด  ทุ่งครุคกรุงเทพ 10140    
School of Information Technology,  KMUTT. 126  Pracha-Uthit Rd., Bangmod Thungkhru Bangkok Thailand 10140   
Tel. 0 2470 9849-50  Fax. 0 2872 7145   www.sit.kmutt.ac.th     

 


