
ใบแจ้งยอดการชําระเงนิค่าลงทะเบียนเรียน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Company Code : 80990

7 ถนนกาญจนวนิช ตาํบลหาดใหญ่ อาํเภอหาดใหญ ่จงัวหดัสงขลา 90110

ส่วนท ี1 (สําหรับนักศึกษา)

ภาคเรียนท ี: 0/2565

Statement of Student Account
* ชาํระเงินตงัแต่วนัที  1 - 28 ก.พ.  2566

ชือ-นามสกุลนกัศึกษา : นายกนตธ์ร คงลาํธาร

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64401130701

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1909800548777065

สาขาวชิา : เทคโนโลยพีลงังาน

สถานศึกษา : วทิยาลยัเทคนิคหาดใหญ่

ระดบัปริญญาตรี ชนัปีที/กลุ่มที : ทล.บ.2/1

รายการที จาํนวนเงิน (บาท)รายการ

1,600.00ค่าขึนทะเบียนบณัฑติ1

1. ชาํระเงินผา่น App Krungthai NEXT (Banking Mobile) ฟรีค่าธรรมเนียม โดย Scan QR-Code (แนะนาํ)   

2. ชาํระเงินผา่น เคานเ์ตอร์ ธนาคารกรุงไทย ตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคารในอตัรา 10 บาทต่อครัง

 

- ผูช้าํระเงินเป็นผูรั้บผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารทีนอกเหนือจากยอดเงนิรวมขา้งตน้

- กรณีมีเหตุขดัขอ้งไม่สามารถชาํระเงินได ้กรุณาติดต่อ ที Call Center ธ.กรุงไทย โทร. 02-111-1111

- หากเกินกาํหนดวนัรับชาํระเงิน ให้นกัศึกษาไปติดต่อทีงานทะเบียน สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้3

- ค่าลงทะเบียนชา้กวา่กาํหนดวนัละ 50 บาท (แต่ไม่เกิน 500 บาท ไม่นบัวนัหยดุ)

- * ให้นาํใบแจง้ยอดชาํระเงินค่าลงทะเบียนและใบหลกัฐานการชาํระเงินส่งให้สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้3

รวมเงนิ 1,600.00จาํนวนเงิน(ตวัอกัษร) :   หนึงพนัหกร้อยบาทถว้น

เลือกวิธีการชําระเงิน 
สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

ผูรั้บเงิน............................................

 วนัที................................................ 

(ลงลายมือชือและประทบัตรา)

 กรณีชาํระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

หมายเหตุ:

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
7 ถนนกาญจนวนิช ตาํบลหาดใหญ่ อาํเภอหาดใหญ ่จงัวหดัสงขลา 90110

ส่วนท ี2 (สําหรับธนาคาร)

ใบแจ้งการชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
Payment of Student Account

* ชาํระเงินตงัแต่วนัที  1 - 28 ก.พ.  2566

ชือ-นามสกุลนกัศึกษา : นายกนตธ์ร คงลาํธาร

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64401130701

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1909800548777065ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

Company Code : 80990

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

 ตดัตามรอยประ

Ì|ç)~è*å&4È0æmç`H+>fÈ1æmç3)p%PmfaÉmç0èè/Î
   |099400109706200644011307011909800548777065160000

PILLLIPACLHFONNFDAEPNECPNAPILLLIP
OCKKKCOADFLADBHMKFCMPFDNKAOCKKKCO
OLKFOLKKOCMNAPMIKPMBCBJAAJOFCBKAG
EKFKOGKDNHAGPNKNJNNJDDKBAGINANCAG
MLJHCBKBIGANAFANKBJBBNPBAFJMANCBG
CFCOCLKDIIHGPNBBCDKBCJPBCDPNCPCBO
LCCCCCLIHHHNAJBBCNPBCNODPIKIPNCKH
PAOOOAPALMAGPLBBCPMBCJPGLOIIPPGHK
IIIIIIIAIAIIIAIAAIIIAIIAIAIIIIAIIScan QR-Code ชาํระเงิน 

ผูรั้บเงิน :

(ลงลายมือชือและประทบัตรา)ชือผูน้าํฝาก/เบอร์โทร.............................................................................

บาท1,600.00จาํนวนเงนิทงัหมด :

จาํนวนเงิน(ตวัอกัษร) : หนึงพนัหกรอ้ยบาทถว้น



ใบแจ้งยอดการชําระเงนิค่าลงทะเบียนเรียน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Company Code : 80990

7 ถนนกาญจนวนิช ตาํบลหาดใหญ่ อาํเภอหาดใหญ ่จงัวหดัสงขลา 90110

ส่วนท ี1 (สําหรับนักศึกษา)

ภาคเรียนท ี: 0/2565

Statement of Student Account
* ชาํระเงินตงัแต่วนัที  1 - 28 ก.พ.  2566

ชือ-นามสกุลนกัศึกษา : นายกรินทร์ แซ่เช่า

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64401130702

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1909802392006065

สาขาวชิา : เทคโนโลยพีลงังาน

สถานศึกษา : วทิยาลยัเทคนิคหาดใหญ่

ระดบัปริญญาตรี ชนัปีที/กลุ่มที : ทล.บ.2/1

รายการที จาํนวนเงิน (บาท)รายการ

1,600.00ค่าขึนทะเบียนบณัฑติ1

1. ชาํระเงินผา่น App Krungthai NEXT (Banking Mobile) ฟรีค่าธรรมเนียม โดย Scan QR-Code (แนะนาํ)   

2. ชาํระเงินผา่น เคานเ์ตอร์ ธนาคารกรุงไทย ตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคารในอตัรา 10 บาทต่อครัง

 

- ผูช้าํระเงินเป็นผูรั้บผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารทีนอกเหนือจากยอดเงนิรวมขา้งตน้

- กรณีมีเหตุขดัขอ้งไม่สามารถชาํระเงินได ้กรุณาติดต่อ ที Call Center ธ.กรุงไทย โทร. 02-111-1111

- หากเกินกาํหนดวนัรับชาํระเงิน ให้นกัศึกษาไปติดต่อทีงานทะเบียน สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้3

- ค่าลงทะเบียนชา้กวา่กาํหนดวนัละ 50 บาท (แต่ไม่เกิน 500 บาท ไม่นบัวนัหยดุ)

- * ให้นาํใบแจง้ยอดชาํระเงินค่าลงทะเบียนและใบหลกัฐานการชาํระเงินส่งให้สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้3

รวมเงนิ 1,600.00จาํนวนเงิน(ตวัอกัษร) :   หนึงพนัหกร้อยบาทถว้น

เลือกวิธีการชําระเงิน 
สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

ผูรั้บเงิน............................................

 วนัที................................................ 

(ลงลายมือชือและประทบัตรา)

 กรณีชาํระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

หมายเหตุ:

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
7 ถนนกาญจนวนิช ตาํบลหาดใหญ่ อาํเภอหาดใหญ ่จงัวหดัสงขลา 90110

ส่วนท ี2 (สําหรับธนาคาร)

ใบแจ้งการชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
Payment of Student Account

* ชาํระเงินตงัแต่วนัที  1 - 28 ก.พ.  2566

ชือ-นามสกุลนกัศึกษา : นายกรินทร์ แซ่เช่า

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64401130702

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1909802392006065ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

Company Code : 80990

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

 ตดัตามรอยประ

Ì|ç)~è*å&4È0æmç`H+>fÈ2æmç3)p7|è\aÉmç0èè4Î
   |099400109706200644011307021909802392006065160000

PILLLIPACLHFONNFDAGNLECPNAPILLLIP
OCKKKCOADFLADBHMKFCNKBCNKAOCKKKCO
KKLAMKKPKCMNAPMIKPMACBJAAJOFCBKAG
KNMAJKKEPADGPNKNJNNBADKBAGINANCAG
BAIINKKOGCJNAFANKBJIANPBAFJMANCBG
KNGIBMKOLBPGPNBBCDKACJPBCDPNCPCBO
LCCKKKLIHPBNAJBBCNPBCNODPIKIPNCKH
PAOOOAPALGDGPLBBCPMBCJPGLOIIPPGHK
IIIIIIIAIIIIIAIAAIIIAIIAIAIIIIAIIScan QR-Code ชาํระเงิน 

ผูรั้บเงิน :

(ลงลายมือชือและประทบัตรา)ชือผูน้าํฝาก/เบอร์โทร.............................................................................

บาท1,600.00จาํนวนเงนิทงัหมด :

จาํนวนเงิน(ตวัอกัษร) : หนึงพนัหกรอ้ยบาทถว้น



ใบแจ้งยอดการชําระเงนิค่าลงทะเบียนเรียน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Company Code : 80990

7 ถนนกาญจนวนิช ตาํบลหาดใหญ่ อาํเภอหาดใหญ ่จงัวหดัสงขลา 90110

ส่วนท ี1 (สําหรับนักศึกษา)

ภาคเรียนท ี: 0/2565

Statement of Student Account
* ชาํระเงินตงัแต่วนัที  1 - 28 ก.พ.  2566

ชือ-นามสกุลนกัศึกษา : นายกนัยาวฒัน์ แสงบวั

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64401130703

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1900101215924065

สาขาวชิา : เทคโนโลยพีลงังาน

สถานศึกษา : วทิยาลยัเทคนิคหาดใหญ่

ระดบัปริญญาตรี ชนัปีที/กลุ่มที : ทล.บ.2/1

รายการที จาํนวนเงิน (บาท)รายการ

1,600.00ค่าขึนทะเบียนบณัฑติ1

1. ชาํระเงินผา่น App Krungthai NEXT (Banking Mobile) ฟรีค่าธรรมเนียม โดย Scan QR-Code (แนะนาํ)   

2. ชาํระเงินผา่น เคานเ์ตอร์ ธนาคารกรุงไทย ตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคารในอตัรา 10 บาทต่อครัง

 

- ผูช้าํระเงินเป็นผูรั้บผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารทีนอกเหนือจากยอดเงนิรวมขา้งตน้

- กรณีมีเหตุขดัขอ้งไม่สามารถชาํระเงินได ้กรุณาติดต่อ ที Call Center ธ.กรุงไทย โทร. 02-111-1111

- หากเกินกาํหนดวนัรับชาํระเงิน ให้นกัศึกษาไปติดต่อทีงานทะเบียน สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้3

- ค่าลงทะเบียนชา้กวา่กาํหนดวนัละ 50 บาท (แต่ไม่เกิน 500 บาท ไม่นบัวนัหยดุ)

- * ให้นาํใบแจง้ยอดชาํระเงินค่าลงทะเบียนและใบหลกัฐานการชาํระเงินส่งให้สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้3

รวมเงนิ 1,600.00จาํนวนเงิน(ตวัอกัษร) :   หนึงพนัหกร้อยบาทถว้น

เลือกวิธีการชําระเงิน 
สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

ผูรั้บเงิน............................................

 วนัที................................................ 

(ลงลายมือชือและประทบัตรา)

 กรณีชาํระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

หมายเหตุ:

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
7 ถนนกาญจนวนิช ตาํบลหาดใหญ่ อาํเภอหาดใหญ ่จงัวหดัสงขลา 90110

ส่วนท ี2 (สําหรับธนาคาร)

ใบแจ้งการชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
Payment of Student Account

* ชาํระเงินตงัแต่วนัที  1 - 28 ก.พ.  2566

ชือ-นามสกุลนกัศึกษา : นายกนัยาวฒัน์ แสงบวั

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64401130703

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1900101215924065ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

Company Code : 80990

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

 ตดัตามรอยประ

Ì|ç)~è*å&4È0æmç`H+>fÈ3æmç3è*,/|HaÉmç0èè{Î
   |099400109706200644011307031900101215924065160000

PILLLIPACLHFONNFDEGPLECPNAPILLLIP
OCKKKCOADFLADBHMKFCNOBDNKAOCKKKCO
POOGIPKOLCMNAPMIKPMJBBJAAJOFCBKAG
NFCOFLKDLEDGPNKNJNNBADKBAGINANCAG
KGGJGCKAIMPNAFANKBJACNPBAFJMANCBG
CFLABOKLJOIGPNBBCDKBAJPBCDPNCPCBO
LCKCCCLAHJNNAJBBCNPBCNODPIKIPNCKH
PAOOOAPALNJGPLBBCPMBANOGLOIIPPGHK
IIIIIIIAIAIIIAIAAIIAAIIAIAIIIIAIIScan QR-Code ชาํระเงิน 

ผูรั้บเงิน :

(ลงลายมือชือและประทบัตรา)ชือผูน้าํฝาก/เบอร์โทร.............................................................................

บาท1,600.00จาํนวนเงนิทงัหมด :

จาํนวนเงิน(ตวัอกัษร) : หนึงพนัหกรอ้ยบาทถว้น



ใบแจ้งยอดการชําระเงนิค่าลงทะเบียนเรียน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Company Code : 80990

7 ถนนกาญจนวนิช ตาํบลหาดใหญ่ อาํเภอหาดใหญ ่จงัวหดัสงขลา 90110

ส่วนท ี1 (สําหรับนักศึกษา)

ภาคเรียนท ี: 0/2565

Statement of Student Account
* ชาํระเงินตงัแต่วนัที  1 - 28 ก.พ.  2566

ชือ-นามสกุลนกัศึกษา : นายคามิน คานุรักษ์

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64401130704

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1909802295876065

สาขาวชิา : เทคโนโลยพีลงังาน

สถานศึกษา : วทิยาลยัเทคนิคหาดใหญ่

ระดบัปริญญาตรี ชนัปีที/กลุ่มที : ทล.บ.2/1

รายการที จาํนวนเงิน (บาท)รายการ

1,600.00ค่าขึนทะเบียนบณัฑติ1

1. ชาํระเงินผา่น App Krungthai NEXT (Banking Mobile) ฟรีค่าธรรมเนียม โดย Scan QR-Code (แนะนาํ)   

2. ชาํระเงินผา่น เคานเ์ตอร์ ธนาคารกรุงไทย ตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคารในอตัรา 10 บาทต่อครัง

 

- ผูช้าํระเงินเป็นผูรั้บผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารทีนอกเหนือจากยอดเงนิรวมขา้งตน้

- กรณีมีเหตุขดัขอ้งไม่สามารถชาํระเงินได ้กรุณาติดต่อ ที Call Center ธ.กรุงไทย โทร. 02-111-1111

- หากเกินกาํหนดวนัรับชาํระเงิน ให้นกัศึกษาไปติดต่อทีงานทะเบียน สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้3

- ค่าลงทะเบียนชา้กวา่กาํหนดวนัละ 50 บาท (แต่ไม่เกิน 500 บาท ไม่นบัวนัหยดุ)

- * ให้นาํใบแจง้ยอดชาํระเงินค่าลงทะเบียนและใบหลกัฐานการชาํระเงินส่งให้สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้3

รวมเงนิ 1,600.00จาํนวนเงิน(ตวัอกัษร) :   หนึงพนัหกร้อยบาทถว้น

เลือกวิธีการชําระเงิน 
สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

ผูรั้บเงิน............................................

 วนัที................................................ 

(ลงลายมือชือและประทบัตรา)

 กรณีชาํระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

หมายเหตุ:

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
7 ถนนกาญจนวนิช ตาํบลหาดใหญ่ อาํเภอหาดใหญ ่จงัวหดัสงขลา 90110

ส่วนท ี2 (สําหรับธนาคาร)

ใบแจ้งการชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
Payment of Student Account

* ชาํระเงินตงัแต่วนัที  1 - 28 ก.พ.  2566

ชือ-นามสกุลนกัศึกษา : นายคามิน คานุรักษ์

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64401130704

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1909802295876065ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

Company Code : 80990

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

 ตดัตามรอยประ

Ì|ç)~è*å&4È0æmç`H+>fÈ4æmç3)p6ãw\aÉmç0èèUÎ
   |099400109706200644011307041909802295876065160000

PILLLIPACLHFONNFDAGPNECPNAPILLLIP
OCKKKCOADFLADBHMKFCNKFGNKAOCKKKCO
KMMFLPKKICMNAPMIKPMJBBJAAJOFCBKAG
ALBHHOKNBCDGPNKNJNNBADKBAGINANCAG
DEFKGCKNACGNAFANKBJICNPBAFJMANCBG
KNBJOOKNMKPGPNBBCDKACJPBCDPNCPCBO
LCKCKCLIPMNNAJBBCNPBCNODPIKIPNCKH
PAOOOAPALHAGPLBBCPMBCJPGLOIIPPGHK
IIIIIIIAIIAIIAIAAIIIAIIAIAIIIIAIIScan QR-Code ชาํระเงิน 

ผูรั้บเงิน :

(ลงลายมือชือและประทบัตรา)ชือผูน้าํฝาก/เบอร์โทร.............................................................................

บาท1,600.00จาํนวนเงนิทงัหมด :

จาํนวนเงิน(ตวัอกัษร) : หนึงพนัหกรอ้ยบาทถว้น



ใบแจ้งยอดการชําระเงนิค่าลงทะเบียนเรียน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Company Code : 80990

7 ถนนกาญจนวนิช ตาํบลหาดใหญ่ อาํเภอหาดใหญ ่จงัวหดัสงขลา 90110

ส่วนท ี1 (สําหรับนักศึกษา)

ภาคเรียนท ี: 0/2565

Statement of Student Account
* ชาํระเงินตงัแต่วนัที  1 - 28 ก.พ.  2566

ชือ-นามสกุลนกัศึกษา : นายจรัญ สุวรรณโณ

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64401130705

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1900900088095065

สาขาวชิา : เทคโนโลยพีลงังาน

สถานศึกษา : วทิยาลยัเทคนิคหาดใหญ่

ระดบัปริญญาตรี ชนัปีที/กลุ่มที : ทล.บ.2/1

รายการที จาํนวนเงิน (บาท)รายการ

1,600.00ค่าขึนทะเบียนบณัฑติ1

1. ชาํระเงินผา่น App Krungthai NEXT (Banking Mobile) ฟรีค่าธรรมเนียม โดย Scan QR-Code (แนะนาํ)   

2. ชาํระเงินผา่น เคานเ์ตอร์ ธนาคารกรุงไทย ตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคารในอตัรา 10 บาทต่อครัง

 

- ผูช้าํระเงินเป็นผูรั้บผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารทีนอกเหนือจากยอดเงนิรวมขา้งตน้

- กรณีมีเหตุขดัขอ้งไม่สามารถชาํระเงินได ้กรุณาติดต่อ ที Call Center ธ.กรุงไทย โทร. 02-111-1111

- หากเกินกาํหนดวนัรับชาํระเงิน ให้นกัศึกษาไปติดต่อทีงานทะเบียน สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้3

- ค่าลงทะเบียนชา้กวา่กาํหนดวนัละ 50 บาท (แต่ไม่เกิน 500 บาท ไม่นบัวนัหยดุ)

- * ให้นาํใบแจง้ยอดชาํระเงินค่าลงทะเบียนและใบหลกัฐานการชาํระเงินส่งให้สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้3

รวมเงนิ 1,600.00จาํนวนเงิน(ตวัอกัษร) :   หนึงพนัหกร้อยบาทถว้น

เลือกวิธีการชําระเงิน 
สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

ผูรั้บเงิน............................................

 วนัที................................................ 

(ลงลายมือชือและประทบัตรา)

 กรณีชาํระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

หมายเหตุ:

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
7 ถนนกาญจนวนิช ตาํบลหาดใหญ่ อาํเภอหาดใหญ ่จงัวหดัสงขลา 90110

ส่วนท ี2 (สําหรับธนาคาร)

ใบแจ้งการชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
Payment of Student Account

* ชาํระเงินตงัแต่วนัที  1 - 28 ก.พ.  2566

ชือ-นามสกุลนกัศึกษา : นายจรัญ สุวรรณโณ

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64401130705

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1900900088095065ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

Company Code : 80990

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

 ตดัตามรอยประ

Ì|ç)~è*å&4È0æmç`H+>fÈ5æmç3èzèx)RaÉmç0èèHÎ
   |099400109706200644011307051900900088095065160000

PILLLIPACLHFONNFDEEMPECPNAPILLLIP
OCKKKCOADFLADBHMKFCNKFHNKAOCKKKCO
MMOFJOKKMCMNAPMIKPMBCBJAAJOFCBKAG
GHNBELKGFBCGPNKNJNNJCDKBAGINANCAG
OKOKKJKPPBINAFANKBJJCNPBAFJMANCBG
CBJECKKFOLJGPNBBCDKBCJPBCDPNCPCBO
LCKKCCLAHMPNAJBBCNPBCNODPIKIPNCKH
PAOOOAPALCPGPLBBCPMBANOGLOIIPPGHK
IIIIIIIAIIIIIAIAAIIIAIIAIAIIIIAIIScan QR-Code ชาํระเงิน 

ผูรั้บเงิน :

(ลงลายมือชือและประทบัตรา)ชือผูน้าํฝาก/เบอร์โทร.............................................................................

บาท1,600.00จาํนวนเงนิทงัหมด :

จาํนวนเงิน(ตวัอกัษร) : หนึงพนัหกรอ้ยบาทถว้น



ใบแจ้งยอดการชําระเงนิค่าลงทะเบียนเรียน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Company Code : 80990

7 ถนนกาญจนวนิช ตาํบลหาดใหญ่ อาํเภอหาดใหญ ่จงัวหดัสงขลา 90110

ส่วนท ี1 (สําหรับนักศึกษา)

ภาคเรียนท ี: 0/2565

Statement of Student Account
* ชาํระเงินตงัแต่วนัที  1 - 28 ก.พ.  2566

ชือ-นามสกุลนกัศึกษา : นายชุนณะที แตม้ประสิทธิ

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64401130706

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 3920300238327065

สาขาวชิา : เทคโนโลยพีลงังาน

สถานศึกษา : วทิยาลยัเทคนิคหาดใหญ่

ระดบัปริญญาตรี ชนัปีที/กลุ่มที : ทล.บ.2/1

รายการที จาํนวนเงิน (บาท)รายการ

1,600.00ค่าขึนทะเบียนบณัฑติ1

1. ชาํระเงินผา่น App Krungthai NEXT (Banking Mobile) ฟรีค่าธรรมเนียม โดย Scan QR-Code (แนะนาํ)   

2. ชาํระเงินผา่น เคานเ์ตอร์ ธนาคารกรุงไทย ตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคารในอตัรา 10 บาทต่อครัง

 

- ผูช้าํระเงินเป็นผูรั้บผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารทีนอกเหนือจากยอดเงนิรวมขา้งตน้

- กรณีมีเหตุขดัขอ้งไม่สามารถชาํระเงินได ้กรุณาติดต่อ ที Call Center ธ.กรุงไทย โทร. 02-111-1111

- หากเกินกาํหนดวนัรับชาํระเงิน ให้นกัศึกษาไปติดต่อทีงานทะเบียน สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้3

- ค่าลงทะเบียนชา้กวา่กาํหนดวนัละ 50 บาท (แต่ไม่เกิน 500 บาท ไม่นบัวนัหยดุ)

- * ให้นาํใบแจง้ยอดชาํระเงินค่าลงทะเบียนและใบหลกัฐานการชาํระเงินส่งให้สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้3

รวมเงนิ 1,600.00จาํนวนเงิน(ตวัอกัษร) :   หนึงพนัหกร้อยบาทถว้น

เลือกวิธีการชําระเงิน 
สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

ผูรั้บเงิน............................................

 วนัที................................................ 

(ลงลายมือชือและประทบัตรา)

 กรณีชาํระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

หมายเหตุ:

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
7 ถนนกาญจนวนิช ตาํบลหาดใหญ่ อาํเภอหาดใหญ ่จงัวหดัสงขลา 90110

ส่วนท ี2 (สําหรับธนาคาร)

ใบแจ้งการชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
Payment of Student Account

* ชาํระเงินตงัแต่วนัที  1 - 28 ก.พ.  2566

ชือ-นามสกุลนกัศึกษา : นายชุนณะที แตม้ประสิทธิ

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64401130706

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 3920300238327065ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

Company Code : 80990

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

 ตดัตามรอยประ

Ì|ç)~è*å&4È0æmç`H+>fÈ6æmçG4>"F@faÉmç0èèæÎ
   |099400109706200644011307063920300238327065160000

PILLLIPACLHFONNFDAEPLECPNAPILLLIP
OCKKKCOADFLADBHMKFCMOBGNKAOCKKKCO
LKMHNLKOMCMNAPMIKPMBCBJAAJOFCBKAG
CJIOBPKEPDCGPNKNJNNIADKBAGINANCAG
ODDKIMKAIDHNAFANKBJACPPBAFJMANCBG
KNCIMAKPHBEGPNBBCDKBCJPBCDPNCPCBO
LCKKCCLAPLENAJBBCNPBCPODPIKIPNCKH
PAOOOAPALOLGPLBBCPMAANOGLOIIPPGHK
IIIIIIIAIIIIIAIAAIIAAIIAIAIIIIAIIScan QR-Code ชาํระเงิน 

ผูรั้บเงิน :

(ลงลายมือชือและประทบัตรา)ชือผูน้าํฝาก/เบอร์โทร.............................................................................

บาท1,600.00จาํนวนเงนิทงัหมด :

จาํนวนเงิน(ตวัอกัษร) : หนึงพนัหกรอ้ยบาทถว้น



ใบแจ้งยอดการชําระเงนิค่าลงทะเบียนเรียน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Company Code : 80990

7 ถนนกาญจนวนิช ตาํบลหาดใหญ่ อาํเภอหาดใหญ ่จงัวหดัสงขลา 90110

ส่วนท ี1 (สําหรับนักศึกษา)

ภาคเรียนท ี: 0/2565

Statement of Student Account
* ชาํระเงินตงัแต่วนัที  1 - 28 ก.พ.  2566

ชือ-นามสกุลนกัศึกษา : นายณฐัวุฒิ รอดมินทร์

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64401130707

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1800700039121065

สาขาวชิา : เทคโนโลยพีลงังาน

สถานศึกษา : วทิยาลยัเทคนิคหาดใหญ่

ระดบัปริญญาตรี ชนัปีที/กลุ่มที : ทล.บ.2/1

รายการที จาํนวนเงิน (บาท)รายการ

1,600.00ค่าขึนทะเบียนบณัฑติ1

1. ชาํระเงินผา่น App Krungthai NEXT (Banking Mobile) ฟรีค่าธรรมเนียม โดย Scan QR-Code (แนะนาํ)   

2. ชาํระเงินผา่น เคานเ์ตอร์ ธนาคารกรุงไทย ตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคารในอตัรา 10 บาทต่อครัง

 

- ผูช้าํระเงินเป็นผูรั้บผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารทีนอกเหนือจากยอดเงนิรวมขา้งตน้

- กรณีมีเหตุขดัขอ้งไม่สามารถชาํระเงินได ้กรุณาติดต่อ ที Call Center ธ.กรุงไทย โทร. 02-111-1111

- หากเกินกาํหนดวนัรับชาํระเงิน ให้นกัศึกษาไปติดต่อทีงานทะเบียน สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้3

- ค่าลงทะเบียนชา้กวา่กาํหนดวนัละ 50 บาท (แต่ไม่เกิน 500 บาท ไม่นบัวนัหยดุ)

- * ให้นาํใบแจง้ยอดชาํระเงินค่าลงทะเบียนและใบหลกัฐานการชาํระเงินส่งให้สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้3

รวมเงนิ 1,600.00จาํนวนเงิน(ตวัอกัษร) :   หนึงพนัหกร้อยบาทถว้น

เลือกวิธีการชําระเงิน 
สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

ผูรั้บเงิน............................................

 วนัที................................................ 

(ลงลายมือชือและประทบัตรา)

 กรณีชาํระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

หมายเหตุ:

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
7 ถนนกาญจนวนิช ตาํบลหาดใหญ่ อาํเภอหาดใหญ ่จงัวหดัสงขลา 90110

ส่วนท ี2 (สําหรับธนาคาร)

ใบแจ้งการชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
Payment of Student Account

* ชาํระเงินตงัแต่วนัที  1 - 28 ก.พ.  2566

ชือ-นามสกุลนกัศึกษา : นายณฐัวฒิุ รอดมินทร์

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64401130707

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1800700039121065ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

Company Code : 80990

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

 ตดัตามรอยประ

Ì|ç)~è*å&4È0æmç`H+>fÈ7æmç2èfèG,*aÉmç0èèDÎ
   |099400109706200644011307071800700039121065160000

PILLLIPACLHFONNFDEAPLECPNAPILLLIP
OCKKKCOADFLADBHMKFCNOBHNKAOCKKKCO
NKLGIMKPKCMNAPMIKPMBABJAAJOFCBKAG
LKABJPKEPDBGPNKNJNNIADKBAGINANCAG
MBBMKBKFPKNNAFANKBJBCNPBAFJMANCBG
KBFJELKHFBFGPNBBCDKBCJOBCDPNCPCBO
LCKKKKLIPCBNAJBBCNPBCNODPIKIPNCKH
PAOOOAPALDGGPLBBCPMABNOGLOIIPPGHK
IIIIIIIAIIIIIAIAAIIAAIIAIAIIIIAIIScan QR-Code ชาํระเงิน 

ผูรั้บเงิน :

(ลงลายมือชือและประทบัตรา)ชือผูน้าํฝาก/เบอร์โทร.............................................................................

บาท1,600.00จาํนวนเงนิทงัหมด :

จาํนวนเงิน(ตวัอกัษร) : หนึงพนัหกรอ้ยบาทถว้น



ใบแจ้งยอดการชําระเงนิค่าลงทะเบียนเรียน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Company Code : 80990

7 ถนนกาญจนวนิช ตาํบลหาดใหญ่ อาํเภอหาดใหญ ่จงัวหดัสงขลา 90110

ส่วนท ี1 (สําหรับนักศึกษา)

ภาคเรียนท ี: 0/2565

Statement of Student Account
* ชาํระเงินตงัแต่วนัที  1 - 28 ก.พ.  2566

ชือ-นามสกุลนกัศึกษา : นายติณณ์ ตนัติโรจนกุล

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64401130708

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1910600098494065

สาขาวชิา : เทคโนโลยพีลงังาน

สถานศึกษา : วทิยาลยัเทคนิคหาดใหญ่

ระดบัปริญญาตรี ชนัปีที/กลุ่มที : ทล.บ.2/1

รายการที จาํนวนเงิน (บาท)รายการ

1,600.00ค่าขึนทะเบียนบณัฑติ1

1. ชาํระเงินผา่น App Krungthai NEXT (Banking Mobile) ฟรีค่าธรรมเนียม โดย Scan QR-Code (แนะนาํ)   

2. ชาํระเงินผา่น เคานเ์ตอร์ ธนาคารกรุงไทย ตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคารในอตัรา 10 บาทต่อครัง

 

- ผูช้าํระเงินเป็นผูรั้บผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารทีนอกเหนือจากยอดเงนิรวมขา้งตน้

- กรณีมีเหตุขดัขอ้งไม่สามารถชาํระเงินได ้กรุณาติดต่อ ที Call Center ธ.กรุงไทย โทร. 02-111-1111

- หากเกินกาํหนดวนัรับชาํระเงิน ให้นกัศึกษาไปติดต่อทีงานทะเบียน สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้3

- ค่าลงทะเบียนชา้กวา่กาํหนดวนัละ 50 บาท (แต่ไม่เกิน 500 บาท ไม่นบัวนัหยดุ)

- * ให้นาํใบแจง้ยอดชาํระเงินค่าลงทะเบียนและใบหลกัฐานการชาํระเงินส่งให้สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้3

รวมเงนิ 1,600.00จาํนวนเงิน(ตวัอกัษร) :   หนึงพนัหกร้อยบาทถว้น

เลือกวิธีการชําระเงิน 
สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

ผูรั้บเงิน............................................

 วนัที................................................ 

(ลงลายมือชือและประทบัตรา)

 กรณีชาํระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

หมายเหตุ:

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
7 ถนนกาญจนวนิช ตาํบลหาดใหญ่ อาํเภอหาดใหญ ่จงัวหดัสงขลา 90110

ส่วนท ี2 (สําหรับธนาคาร)

ใบแจ้งการชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
Payment of Student Account

* ชาํระเงินตงัแต่วนัที  1 - 28 ก.พ.  2566

ชือ-นามสกุลนกัศึกษา : นายติณณ์ ตนัติโรจนกุล

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64401130708

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1910600098494065ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

Company Code : 80990

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

 ตดัตามรอยประ

Ì|ç)~è*å&4È0æmç`H+>fÈ8æmç3*\èæQHaÉmç0èè,Î
   |099400109706200644011307081910600098494065160000

PILLLIPACLHFONNFDEGMPECPNAPILLLIP
OCKKKCOADFLADBHMKFCNLNCNKAOCKKKCO
OJNFLLKLLCMNAPMIKPMBCBJAAJOFCBKAG
PFGJNHKHGAAGPNKNJNNJADKBAGINANCAG
COKHPCKGBNANAFANKBJJCNPBAFJMANCBG
KNNGBAKMHAFGPNBBCDKBCJPBCDPNCPCBO
LCKKCKLIHMKNAJBBCNPBCNPDPIKIPNCKH
PAOOOAPALEIGPLBBCPMADNOGLOIIPPGHK
IIIIIIIAIIIIIAIAAIIAAIIAIAIIIIAIIScan QR-Code ชาํระเงิน 

ผูรั้บเงิน :

(ลงลายมือชือและประทบัตรา)ชือผูน้าํฝาก/เบอร์โทร.............................................................................

บาท1,600.00จาํนวนเงนิทงัหมด :

จาํนวนเงิน(ตวัอกัษร) : หนึงพนัหกรอ้ยบาทถว้น



ใบแจ้งยอดการชําระเงนิค่าลงทะเบียนเรียน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Company Code : 80990

7 ถนนกาญจนวนิช ตาํบลหาดใหญ่ อาํเภอหาดใหญ ่จงัวหดัสงขลา 90110

ส่วนท ี1 (สําหรับนักศึกษา)

ภาคเรียนท ี: 0/2565

Statement of Student Account
* ชาํระเงินตงัแต่วนัที  1 - 28 ก.พ.  2566

ชือ-นามสกุลนกัศึกษา : นายเทพประสิทธิ ตนัซุ้นหิน

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64401130709

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 3920600175606065

สาขาวชิา : เทคโนโลยพีลงังาน

สถานศึกษา : วทิยาลยัเทคนิคหาดใหญ่

ระดบัปริญญาตรี ชนัปีที/กลุ่มที : ทล.บ.2/1

รายการที จาํนวนเงิน (บาท)รายการ

1,600.00ค่าขึนทะเบียนบณัฑติ1

1. ชาํระเงินผา่น App Krungthai NEXT (Banking Mobile) ฟรีค่าธรรมเนียม โดย Scan QR-Code (แนะนาํ)   

2. ชาํระเงินผา่น เคานเ์ตอร์ ธนาคารกรุงไทย ตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคารในอตัรา 10 บาทต่อครัง

 

- ผูช้าํระเงินเป็นผูรั้บผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารทีนอกเหนือจากยอดเงนิรวมขา้งตน้

- กรณีมีเหตุขดัขอ้งไม่สามารถชาํระเงินได ้กรุณาติดต่อ ที Call Center ธ.กรุงไทย โทร. 02-111-1111

- หากเกินกาํหนดวนัรับชาํระเงิน ให้นกัศึกษาไปติดต่อทีงานทะเบียน สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้3

- ค่าลงทะเบียนชา้กวา่กาํหนดวนัละ 50 บาท (แต่ไม่เกิน 500 บาท ไม่นบัวนัหยดุ)

- * ให้นาํใบแจง้ยอดชาํระเงินค่าลงทะเบียนและใบหลกัฐานการชาํระเงินส่งให้สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้3

รวมเงนิ 1,600.00จาํนวนเงิน(ตวัอกัษร) :   หนึงพนัหกร้อยบาทถว้น

เลือกวิธีการชําระเงิน 
สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

ผูรั้บเงิน............................................

 วนัที................................................ 

(ลงลายมือชือและประทบัตรา)

 กรณีชาํระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

หมายเหตุ:

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
7 ถนนกาญจนวนิช ตาํบลหาดใหญ่ อาํเภอหาดใหญ ่จงัวหดัสงขลา 90110

ส่วนท ี2 (สําหรับธนาคาร)

ใบแจ้งการชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
Payment of Student Account

* ชาํระเงินตงัแต่วนัที  1 - 28 ก.พ.  2566

ชือ-นามสกุลนกัศึกษา : นายเทพประสิทธิ ตนัซุน้หิน

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64401130709

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 3920600175606065ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

Company Code : 80990

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

 ตดัตามรอยประ

Ì|ç)~è*å&4È0æmç`H+>fÈ9æmçG4\!k\\aÉmç0èèjÎ
   |099400109706200644011307093920600175606065160000

PILLLIPACLHFONNFDAGNLECPNAPILLLIP
OCKKKCOADFLADBHMKFCMLNDNKAOCKKKCO
PPKEPLKJOCMNAPMIKPMBBBJAAJOFCBKAG
KBIJBCKKKGDGPNKNJNNABDKBAGINANCAG
OKKCJDKFIHLNAFANKBJBAPPBAFJMANCBG
CJIPOOKBLEDGPNBBCDKBCJPBCDPNCPCBO
LCKCCCLAHJPNAJBBCNPBCPODPIKIPNCKH
PAOOOAPALMEGPLBBCPMADNOGLOIIPPGHK
IIIIIIIAIAIIIAIAAIIAAIIAIAIIIIAIIScan QR-Code ชาํระเงิน 

ผูรั้บเงิน :

(ลงลายมือชือและประทบัตรา)ชือผูน้าํฝาก/เบอร์โทร.............................................................................

บาท1,600.00จาํนวนเงนิทงัหมด :

จาํนวนเงิน(ตวัอกัษร) : หนึงพนัหกรอ้ยบาทถว้น



ใบแจ้งยอดการชําระเงนิค่าลงทะเบียนเรียน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Company Code : 80990

7 ถนนกาญจนวนิช ตาํบลหาดใหญ่ อาํเภอหาดใหญ ่จงัวหดัสงขลา 90110

ส่วนท ี1 (สําหรับนักศึกษา)

ภาคเรียนท ี: 0/2565

Statement of Student Account
* ชาํระเงินตงัแต่วนัที  1 - 28 ก.พ.  2566

ชือ-นามสกุลนกัศึกษา : นายธนกร กองจินดา

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64401130710

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1900101219601065

สาขาวชิา : เทคโนโลยพีลงังาน

สถานศึกษา : วทิยาลยัเทคนิคหาดใหญ่

ระดบัปริญญาตรี ชนัปีที/กลุ่มที : ทล.บ.2/1

รายการที จาํนวนเงิน (บาท)รายการ

1,600.00ค่าขึนทะเบียนบณัฑติ1

1. ชาํระเงินผา่น App Krungthai NEXT (Banking Mobile) ฟรีค่าธรรมเนียม โดย Scan QR-Code (แนะนาํ)   

2. ชาํระเงินผา่น เคานเ์ตอร์ ธนาคารกรุงไทย ตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคารในอตัรา 10 บาทต่อครัง

 

- ผูช้าํระเงินเป็นผูรั้บผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารทีนอกเหนือจากยอดเงนิรวมขา้งตน้

- กรณีมีเหตุขดัขอ้งไม่สามารถชาํระเงินได ้กรุณาติดต่อ ที Call Center ธ.กรุงไทย โทร. 02-111-1111

- หากเกินกาํหนดวนัรับชาํระเงิน ให้นกัศึกษาไปติดต่อทีงานทะเบียน สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้3

- ค่าลงทะเบียนชา้กวา่กาํหนดวนัละ 50 บาท (แต่ไม่เกิน 500 บาท ไม่นบัวนัหยดุ)

- * ให้นาํใบแจง้ยอดชาํระเงินค่าลงทะเบียนและใบหลกัฐานการชาํระเงินส่งให้สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้3

รวมเงนิ 1,600.00จาํนวนเงิน(ตวัอกัษร) :   หนึงพนัหกร้อยบาทถว้น

เลือกวิธีการชําระเงิน 
สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

ผูรั้บเงิน............................................

 วนัที................................................ 

(ลงลายมือชือและประทบัตรา)

 กรณีชาํระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

หมายเหตุ:

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
7 ถนนกาญจนวนิช ตาํบลหาดใหญ่ อาํเภอหาดใหญ ่จงัวหดัสงขลา 90110

ส่วนท ี2 (สําหรับธนาคาร)

ใบแจ้งการชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
Payment of Student Account

* ชาํระเงินตงัแต่วนัที  1 - 28 ก.พ.  2566

ชือ-นามสกุลนกัศึกษา : นายธนกร กองจินดา

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64401130710

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1900101219601065ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

Company Code : 80990

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

 ตดัตามรอยประ

Ì|ç)~è*å&4È0æmç`H+>gÈ0æmç3è*,3\*aÉmç0èè8Î
   |099400109706200644011307101900101219601065160000

PILLLIPACLHFONNFDEANLEAPNAPILLLIP
OCKKKCOADFLADBHMKFCMLFCNKAOCKKKCO
OLLGMLKKNCMNAPMIKPMBABJAAJOFCBKAG
CCAMPPKIOEBGPNKNJNNJADKBAGINANCAG
CCANCNKEPOONAFANKBJACNPBAFJMANCBG
KJGJCFKDKPCGPNBBCDKBAJPBCDPNCPCBO
LCKKKCLAHAENAJBBCNPBCNODPIKIPNCKH
PAOOOAPALNNGPLBBCPMBANOGLOIIPPGHK
IIIIIIIAIIAIIAIAAIIAAIIAIAIIIIAIIScan QR-Code ชาํระเงิน 

ผูรั้บเงิน :

(ลงลายมือชือและประทบัตรา)ชือผูน้าํฝาก/เบอร์โทร.............................................................................

บาท1,600.00จาํนวนเงนิทงัหมด :

จาํนวนเงิน(ตวัอกัษร) : หนึงพนัหกรอ้ยบาทถว้น



ใบแจ้งยอดการชําระเงนิค่าลงทะเบียนเรียน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Company Code : 80990

7 ถนนกาญจนวนิช ตาํบลหาดใหญ่ อาํเภอหาดใหญ ่จงัวหดัสงขลา 90110

ส่วนท ี1 (สําหรับนักศึกษา)

ภาคเรียนท ี: 0/2565

Statement of Student Account
* ชาํระเงินตงัแต่วนัที  1 - 28 ก.พ.  2566

ชือ-นามสกุลนกัศึกษา : นายธนาวิทย ์มาแกว้

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64401130711

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1930500214492065

สาขาวชิา : เทคโนโลยพีลงังาน

สถานศึกษา : วทิยาลยัเทคนิคหาดใหญ่

ระดบัปริญญาตรี ชนัปีที/กลุ่มที : ทล.บ.2/1

รายการที จาํนวนเงิน (บาท)รายการ

1,600.00ค่าขึนทะเบียนบณัฑติ1

1. ชาํระเงินผา่น App Krungthai NEXT (Banking Mobile) ฟรีค่าธรรมเนียม โดย Scan QR-Code (แนะนาํ)   

2. ชาํระเงินผา่น เคานเ์ตอร์ ธนาคารกรุงไทย ตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคารในอตัรา 10 บาทต่อครัง

 

- ผูช้าํระเงินเป็นผูรั้บผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารทีนอกเหนือจากยอดเงนิรวมขา้งตน้

- กรณีมีเหตุขดัขอ้งไม่สามารถชาํระเงินได ้กรุณาติดต่อ ที Call Center ธ.กรุงไทย โทร. 02-111-1111

- หากเกินกาํหนดวนัรับชาํระเงิน ให้นกัศึกษาไปติดต่อทีงานทะเบียน สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้3

- ค่าลงทะเบียนชา้กวา่กาํหนดวนัละ 50 บาท (แต่ไม่เกิน 500 บาท ไม่นบัวนัหยดุ)

- * ให้นาํใบแจง้ยอดชาํระเงินค่าลงทะเบียนและใบหลกัฐานการชาํระเงินส่งให้สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้3

รวมเงนิ 1,600.00จาํนวนเงิน(ตวัอกัษร) :   หนึงพนัหกร้อยบาทถว้น

เลือกวิธีการชําระเงิน 
สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

ผูรั้บเงิน............................................

 วนัที................................................ 

(ลงลายมือชือและประทบัตรา)

 กรณีชาํระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

หมายเหตุ:

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
7 ถนนกาญจนวนิช ตาํบลหาดใหญ่ อาํเภอหาดใหญ ่จงัวหดัสงขลา 90110

ส่วนท ี2 (สําหรับธนาคาร)

ใบแจ้งการชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
Payment of Student Account

* ชาํระเงินตงัแต่วนัที  1 - 28 ก.พ.  2566

ชือ-นามสกุลนกัศึกษา : นายธนาวิทย ์มาแกว้

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64401130711

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1930500214492065ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

Company Code : 80990

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

 ตดัตามรอยประ

Ì|ç)~è*å&4È0æmç`H+>gÈ1æmç3>R".Q4aÉmç0èè2Î
   |099400109706200644011307111930500214492065160000

PILLLIPACLHFONNFDACMPEAPNAPILLLIP
OCKKKCOADFLADBHMKFCNLFDNKAOCKKKCO
NMLGIKKMPCMNAPMIKPMBDBJAAJOFCBKAG
FDBGKLKCFACGPNKNJNNBADKBAGINANCAG
PENAIOKNDJGNAFANKBJACNPBAFJMANCBG
CBHMNBKKOPBGPNBBCDKBCJPBCDPNCPCBO
LCCKCCLAPFDNAJBBCNPBCPPDPIKIPNCKH
PAOOOAPALCPGPLBBCPMBBNOGLOIIPPGHK
IIIIIIIAIIAIIAIAAIIAAIIAIAIIIIAIIScan QR-Code ชาํระเงิน 

ผูรั้บเงิน :

(ลงลายมือชือและประทบัตรา)ชือผูน้าํฝาก/เบอร์โทร.............................................................................

บาท1,600.00จาํนวนเงนิทงัหมด :

จาํนวนเงิน(ตวัอกัษร) : หนึงพนัหกรอ้ยบาทถว้น



ใบแจ้งยอดการชําระเงนิค่าลงทะเบียนเรียน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Company Code : 80990

7 ถนนกาญจนวนิช ตาํบลหาดใหญ่ อาํเภอหาดใหญ ่จงัวหดัสงขลา 90110

ส่วนท ี1 (สําหรับนักศึกษา)

ภาคเรียนท ี: 0/2565

Statement of Student Account
* ชาํระเงินตงัแต่วนัที  1 - 28 ก.พ.  2566

ชือ-นามสกุลนกัศึกษา : นายธีรภทัร มรรคโช

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64401130712

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1900101211864065

สาขาวชิา : เทคโนโลยพีลงังาน

สถานศึกษา : วทิยาลยัเทคนิคหาดใหญ่

ระดบัปริญญาตรี ชนัปีที/กลุ่มที : ทล.บ.2/1

รายการที จาํนวนเงิน (บาท)รายการ

1,600.00ค่าขึนทะเบียนบณัฑติ1

1. ชาํระเงินผา่น App Krungthai NEXT (Banking Mobile) ฟรีค่าธรรมเนียม โดย Scan QR-Code (แนะนาํ)   

2. ชาํระเงินผา่น เคานเ์ตอร์ ธนาคารกรุงไทย ตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคารในอตัรา 10 บาทต่อครัง

 

- ผูช้าํระเงินเป็นผูรั้บผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารทีนอกเหนือจากยอดเงนิรวมขา้งตน้

- กรณีมีเหตุขดัขอ้งไม่สามารถชาํระเงินได ้กรุณาติดต่อ ที Call Center ธ.กรุงไทย โทร. 02-111-1111

- หากเกินกาํหนดวนัรับชาํระเงิน ให้นกัศึกษาไปติดต่อทีงานทะเบียน สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้3

- ค่าลงทะเบียนชา้กวา่กาํหนดวนัละ 50 บาท (แต่ไม่เกิน 500 บาท ไม่นบัวนัหยดุ)

- * ให้นาํใบแจง้ยอดชาํระเงินค่าลงทะเบียนและใบหลกัฐานการชาํระเงินส่งให้สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้3

รวมเงนิ 1,600.00จาํนวนเงิน(ตวัอกัษร) :   หนึงพนัหกร้อยบาทถว้น

เลือกวิธีการชําระเงิน 
สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

ผูรั้บเงิน............................................

 วนัที................................................ 

(ลงลายมือชือและประทบัตรา)

 กรณีชาํระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

หมายเหตุ:

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
7 ถนนกาญจนวนิช ตาํบลหาดใหญ่ อาํเภอหาดใหญ ่จงัวหดัสงขลา 90110

ส่วนท ี2 (สําหรับธนาคาร)

ใบแจ้งการชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
Payment of Student Account

* ชาํระเงินตงัแต่วนัที  1 - 28 ก.พ.  2566

ชือ-นามสกุลนกัศึกษา : นายธีรภทัร มรรคโช

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64401130712

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1900101211864065ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

Company Code : 80990

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

 ตดัตามรอยประ

Ì|ç)~è*å&4È0æmç`H+>gÈ2æmç3è*,+vHaÉmç0èèÊÎ
   |099400109706200644011307121900101211864065160000

PILLLIPACLHFONNFDEGPJEAPNAPILLLIP
OCKKKCOADFLADBHMKFCNKBCNKAOCKKKCO
IJLFPIKKICMNAPMIKPMJABJAAJOFCBKAG
MPPCHOKOCECGPNKNJNNBADKBAGINANCAG
NBACBJKDJCONAFANKBJACNPBAFJMANCBG
KNJDNBKOJOKGPNBBCDKBAJPBCDPNCPCBO
LCCKKCLIHLMNAJBBCNPBCNODPIKIPNCKH
PAOOOAPALFHGPLBBCPMBANOGLOIIPPGHK
IIIIIIIAIIIIIAIAAIIAAIIAIAIIIIAIIScan QR-Code ชาํระเงิน 

ผูรั้บเงิน :

(ลงลายมือชือและประทบัตรา)ชือผูน้าํฝาก/เบอร์โทร.............................................................................

บาท1,600.00จาํนวนเงนิทงัหมด :

จาํนวนเงิน(ตวัอกัษร) : หนึงพนัหกรอ้ยบาทถว้น



ใบแจ้งยอดการชําระเงนิค่าลงทะเบียนเรียน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Company Code : 80990

7 ถนนกาญจนวนิช ตาํบลหาดใหญ่ อาํเภอหาดใหญ ่จงัวหดัสงขลา 90110

ส่วนท ี1 (สําหรับนักศึกษา)

ภาคเรียนท ี: 0/2565

Statement of Student Account
* ชาํระเงินตงัแต่วนัที  1 - 28 ก.พ.  2566

ชือ-นามสกุลนกัศึกษา : นายปฏิภาณ รัตนจนัทร์

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64401130713

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1901001132742065

สาขาวชิา : เทคโนโลยพีลงังาน

สถานศึกษา : วทิยาลยัเทคนิคหาดใหญ่

ระดบัปริญญาตรี ชนัปีที/กลุ่มที : ทล.บ.2/1

รายการที จาํนวนเงิน (บาท)รายการ

1,600.00ค่าขึนทะเบียนบณัฑติ1

1. ชาํระเงินผา่น App Krungthai NEXT (Banking Mobile) ฟรีค่าธรรมเนียม โดย Scan QR-Code (แนะนาํ)   

2. ชาํระเงินผา่น เคานเ์ตอร์ ธนาคารกรุงไทย ตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคารในอตัรา 10 บาทต่อครัง

 

- ผูช้าํระเงินเป็นผูรั้บผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารทีนอกเหนือจากยอดเงนิรวมขา้งตน้

- กรณีมีเหตุขดัขอ้งไม่สามารถชาํระเงินได ้กรุณาติดต่อ ที Call Center ธ.กรุงไทย โทร. 02-111-1111

- หากเกินกาํหนดวนัรับชาํระเงิน ให้นกัศึกษาไปติดต่อทีงานทะเบียน สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้3

- ค่าลงทะเบียนชา้กวา่กาํหนดวนัละ 50 บาท (แต่ไม่เกิน 500 บาท ไม่นบัวนัหยดุ)

- * ให้นาํใบแจง้ยอดชาํระเงินค่าลงทะเบียนและใบหลกัฐานการชาํระเงินส่งให้สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้3

รวมเงนิ 1,600.00จาํนวนเงิน(ตวัอกัษร) :   หนึงพนัหกร้อยบาทถว้น

เลือกวิธีการชําระเงิน 
สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

ผูรั้บเงิน............................................

 วนัที................................................ 

(ลงลายมือชือและประทบัตรา)

 กรณีชาํระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

หมายเหตุ:

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
7 ถนนกาญจนวนิช ตาํบลหาดใหญ่ อาํเภอหาดใหญ ่จงัวหดัสงขลา 90110

ส่วนท ี2 (สําหรับธนาคาร)

ใบแจ้งการชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
Payment of Student Account

* ชาํระเงินตงัแต่วนัที  1 - 28 ก.พ.  2566

ชือ-นามสกุลนกัศึกษา : นายปฏิภาณ รัตนจนัทร์

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64401130713

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1901001132742065ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

Company Code : 80990

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

 ตดัตามรอยประ

Ì|ç)~è*å&4È0æmç`H+>gÈ3æmç3!è+@j4aÉmç0èèæÎ
   |099400109706200644011307131901001132742065160000

PILLLIPACLHFONNFDACNJEAPNAPILLLIP
OCKKKCOADFLADBHMKFCMPBDNKAOCKKKCO
JKPAMOKNJCMNAPMIKPMACBJAAJOFCBKAG
EINBHFKEOCDGPNKNJNNAADKBAGINANCAG
MFAGECKDPCCNAFANKBJBANPBAFJMANCBG
CFADNFKDOKLGPNBBCDKBAJPBCDPNCPCBO
LCCKCCLIHHFNAJBBCNPBCNODPIKIPNCKH
PAOOOAPALGNGPLBBCPMBCNPGLOIIPPGHK
IIIIIIIAIAAIIAIAAIIAAIIAIAIIIIAIIScan QR-Code ชาํระเงิน 

ผูรั้บเงิน :

(ลงลายมือชือและประทบัตรา)ชือผูน้าํฝาก/เบอร์โทร.............................................................................

บาท1,600.00จาํนวนเงนิทงัหมด :

จาํนวนเงิน(ตวัอกัษร) : หนึงพนัหกรอ้ยบาทถว้น



ใบแจ้งยอดการชําระเงนิค่าลงทะเบียนเรียน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Company Code : 80990

7 ถนนกาญจนวนิช ตาํบลหาดใหญ่ อาํเภอหาดใหญ ่จงัวหดัสงขลา 90110

ส่วนท ี1 (สําหรับนักศึกษา)

ภาคเรียนท ี: 0/2565

Statement of Student Account
* ชาํระเงินตงัแต่วนัที  1 - 28 ก.พ.  2566

ชือ-นามสกุลนกัศึกษา : นายปฏิญญา พะสริ

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64401130714

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1909800510052065

สาขาวชิา : เทคโนโลยพีลงังาน

สถานศึกษา : วทิยาลยัเทคนิคหาดใหญ่

ระดบัปริญญาตรี ชนัปีที/กลุ่มที : ทล.บ.2/1

รายการที จาํนวนเงิน (บาท)รายการ

1,600.00ค่าขึนทะเบียนบณัฑติ1

1. ชาํระเงินผา่น App Krungthai NEXT (Banking Mobile) ฟรีค่าธรรมเนียม โดย Scan QR-Code (แนะนาํ)   

2. ชาํระเงินผา่น เคานเ์ตอร์ ธนาคารกรุงไทย ตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคารในอตัรา 10 บาทต่อครัง

 

- ผูช้าํระเงินเป็นผูรั้บผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารทีนอกเหนือจากยอดเงนิรวมขา้งตน้

- กรณีมีเหตุขดัขอ้งไม่สามารถชาํระเงินได ้กรุณาติดต่อ ที Call Center ธ.กรุงไทย โทร. 02-111-1111

- หากเกินกาํหนดวนัรับชาํระเงิน ให้นกัศึกษาไปติดต่อทีงานทะเบียน สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้3

- ค่าลงทะเบียนชา้กวา่กาํหนดวนัละ 50 บาท (แต่ไม่เกิน 500 บาท ไม่นบัวนัหยดุ)

- * ให้นาํใบแจง้ยอดชาํระเงินค่าลงทะเบียนและใบหลกัฐานการชาํระเงินส่งให้สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้3

รวมเงนิ 1,600.00จาํนวนเงิน(ตวัอกัษร) :   หนึงพนัหกร้อยบาทถว้น

เลือกวิธีการชําระเงิน 
สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

ผูรั้บเงิน............................................

 วนัที................................................ 

(ลงลายมือชือและประทบัตรา)

 กรณีชาํระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

หมายเหตุ:

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
7 ถนนกาญจนวนิช ตาํบลหาดใหญ่ อาํเภอหาดใหญ ่จงัวหดัสงขลา 90110

ส่วนท ี2 (สําหรับธนาคาร)

ใบแจ้งการชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
Payment of Student Account

* ชาํระเงินตงัแต่วนัที  1 - 28 ก.พ.  2566

ชือ-นามสกุลนกัศึกษา : นายปฏิญญา พะสริ

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64401130714

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1909800510052065ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

Company Code : 80990

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

 ตดัตามรอยประ

Ì|ç)~è*å&4È0æmç`H+>gÈ4æmç3)p%*%4aÉmç0èè7Î
   |099400109706200644011307141909800510052065160000

PILLLIPACLHFONNFDACNNEAPNAPILLLIP
OCKKKCOADFLADBHMKFCNKFGNKAOCKKKCO
IMPAKMKMMCMNAPMIKPMBCBJAAJOFCBKAG
LOIMOGKMCDBGPNKNJNNBADKBAGINANCAG
HJJALNKOIOFNAFANKBJBBNPBAFJMANCBG
CFOJLGKFPEOGPNBBCDKBCJPBCDPNCPCBO
LCKCCCLIHPDNAJBBCNPBCNODPIKIPNCKH
PAOOOAPALCJGPLBBCPMBCJPGLOIIPPGHK
IIIIIIIAIIIIIAIAAIIIAIIAIAIIIIAIIScan QR-Code ชาํระเงิน 

ผูรั้บเงิน :

(ลงลายมือชือและประทบัตรา)ชือผูน้าํฝาก/เบอร์โทร.............................................................................

บาท1,600.00จาํนวนเงนิทงัหมด :

จาํนวนเงิน(ตวัอกัษร) : หนึงพนัหกรอ้ยบาทถว้น



ใบแจ้งยอดการชําระเงนิค่าลงทะเบียนเรียน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Company Code : 80990

7 ถนนกาญจนวนิช ตาํบลหาดใหญ่ อาํเภอหาดใหญ ่จงัวหดัสงขลา 90110

ส่วนท ี1 (สําหรับนักศึกษา)

ภาคเรียนท ี: 0/2565

Statement of Student Account
* ชาํระเงินตงัแต่วนัที  1 - 28 ก.พ.  2566

ชือ-นามสกุลนกัศึกษา : นายปพนวิช ธรรมเวช

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64401130715

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1909900517814065

สาขาวชิา : เทคโนโลยพีลงังาน

สถานศึกษา : วทิยาลยัเทคนิคหาดใหญ่

ระดบัปริญญาตรี ชนัปีที/กลุ่มที : ทล.บ.2/1

รายการที จาํนวนเงิน (บาท)รายการ

1,600.00ค่าขึนทะเบียนบณัฑติ1

1. ชาํระเงินผา่น App Krungthai NEXT (Banking Mobile) ฟรีค่าธรรมเนียม โดย Scan QR-Code (แนะนาํ)   

2. ชาํระเงินผา่น เคานเ์ตอร์ ธนาคารกรุงไทย ตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคารในอตัรา 10 บาทต่อครัง

 

- ผูช้าํระเงินเป็นผูรั้บผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารทีนอกเหนือจากยอดเงนิรวมขา้งตน้

- กรณีมีเหตุขดัขอ้งไม่สามารถชาํระเงินได ้กรุณาติดต่อ ที Call Center ธ.กรุงไทย โทร. 02-111-1111

- หากเกินกาํหนดวนัรับชาํระเงิน ให้นกัศึกษาไปติดต่อทีงานทะเบียน สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้3

- ค่าลงทะเบียนชา้กวา่กาํหนดวนัละ 50 บาท (แต่ไม่เกิน 500 บาท ไม่นบัวนัหยดุ)

- * ให้นาํใบแจง้ยอดชาํระเงินค่าลงทะเบียนและใบหลกัฐานการชาํระเงินส่งให้สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้3

รวมเงนิ 1,600.00จาํนวนเงิน(ตวัอกัษร) :   หนึงพนัหกร้อยบาทถว้น

เลือกวิธีการชําระเงิน 
สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

ผูรั้บเงิน............................................

 วนัที................................................ 

(ลงลายมือชือและประทบัตรา)

 กรณีชาํระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

หมายเหตุ:

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
7 ถนนกาญจนวนิช ตาํบลหาดใหญ่ อาํเภอหาดใหญ ่จงัวหดัสงขลา 90110

ส่วนท ี2 (สําหรับธนาคาร)

ใบแจ้งการชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
Payment of Student Account

* ชาํระเงินตงัแต่วนัที  1 - 28 ก.พ.  2566

ชือ-นามสกุลนกัศึกษา : นายปพนวิช ธรรมเวช

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64401130715

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1909900517814065ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

Company Code : 80990

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

 ตดัตามรอยประ

Ì|ç)~è*å&4È0æmç`H+>gÈ5æmç3)z%1qHaÉmç0èè2Î
   |099400109706200644011307151909900517814065160000

PILLLIPACLHFONNFDEGNPEAPNAPILLLIP
OCKKKCOADFLADBHMKFCNKFHNKAOCKKKCO
PIKBPJKLJCMNAPMIKPMIBBJAAJOFCBKAG
IFAGDMKKEGCGPNKNJNNBADKBAGINANCAG
DHINMEKJMHONAFANKBJBBNPBAFJMANCBG
CJMLGBKADEGGPNBBCDKBCJPBCDPNCPCBO
LCCKKCLAHCKNAJBBCNPBCNODPIKIPNCKH
PAOOOAPALLEGPLBBCPMBAJPGLOIIPPGHK
IIIIIIIAIAIIIAIAAIIIAIIAIAIIIIAIIScan QR-Code ชาํระเงิน 

ผูรั้บเงิน :

(ลงลายมือชือและประทบัตรา)ชือผูน้าํฝาก/เบอร์โทร.............................................................................

บาท1,600.00จาํนวนเงนิทงัหมด :

จาํนวนเงิน(ตวัอกัษร) : หนึงพนัหกรอ้ยบาทถว้น



ใบแจ้งยอดการชําระเงนิค่าลงทะเบียนเรียน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Company Code : 80990

7 ถนนกาญจนวนิช ตาํบลหาดใหญ่ อาํเภอหาดใหญ ่จงัวหดัสงขลา 90110

ส่วนท ี1 (สําหรับนักศึกษา)

ภาคเรียนท ี: 0/2565

Statement of Student Account
* ชาํระเงินตงัแต่วนัที  1 - 28 ก.พ.  2566

ชือ-นามสกุลนกัศึกษา : นายเปรมชยั ถาวรสานต์

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64401130716

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1909800510206065

สาขาวชิา : เทคโนโลยพีลงังาน

สถานศึกษา : วทิยาลยัเทคนิคหาดใหญ่

ระดบัปริญญาตรี ชนัปีที/กลุ่มที : ทล.บ.2/1

รายการที จาํนวนเงิน (บาท)รายการ

1,600.00ค่าขึนทะเบียนบณัฑติ1

1. ชาํระเงินผา่น App Krungthai NEXT (Banking Mobile) ฟรีค่าธรรมเนียม โดย Scan QR-Code (แนะนาํ)   

2. ชาํระเงินผา่น เคานเ์ตอร์ ธนาคารกรุงไทย ตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคารในอตัรา 10 บาทต่อครัง

 

- ผูช้าํระเงินเป็นผูรั้บผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารทีนอกเหนือจากยอดเงนิรวมขา้งตน้

- กรณีมีเหตุขดัขอ้งไม่สามารถชาํระเงินได ้กรุณาติดต่อ ที Call Center ธ.กรุงไทย โทร. 02-111-1111

- หากเกินกาํหนดวนัรับชาํระเงิน ให้นกัศึกษาไปติดต่อทีงานทะเบียน สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้3

- ค่าลงทะเบียนชา้กวา่กาํหนดวนัละ 50 บาท (แต่ไม่เกิน 500 บาท ไม่นบัวนัหยดุ)

- * ให้นาํใบแจง้ยอดชาํระเงินค่าลงทะเบียนและใบหลกัฐานการชาํระเงินส่งให้สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้3

รวมเงนิ 1,600.00จาํนวนเงิน(ตวัอกัษร) :   หนึงพนัหกร้อยบาทถว้น

เลือกวิธีการชําระเงิน 
สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

ผูรั้บเงิน............................................

 วนัที................................................ 

(ลงลายมือชือและประทบัตรา)

 กรณีชาํระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

หมายเหตุ:

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
7 ถนนกาญจนวนิช ตาํบลหาดใหญ่ อาํเภอหาดใหญ ่จงัวหดัสงขลา 90110

ส่วนท ี2 (สําหรับธนาคาร)

ใบแจ้งการชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
Payment of Student Account

* ชาํระเงินตงัแต่วนัที  1 - 28 ก.พ.  2566

ชือ-นามสกุลนกัศึกษา : นายเปรมชยั ถาวรสานต์

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64401130716

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1909800510206065ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

Company Code : 80990

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

 ตดัตามรอยประ

Ì|ç)~è*å&4È0æmç`H+>gÈ6æmç3)p%*4\aÉmç0èè$Î
   |099400109706200644011307161909800510206065160000

PILLLIPACLHFONNFDAGNLEAPNAPILLLIP
OCKKKCOADFLADBHMKFCMKBGNKAOCKKKCO
KOIGKJKNMCMNAPMIKPMBCBJAAJOFCBKAG
JPJDGCKLCHDGPNKNJNNBADKBAGINANCAG
GBJPFPKNGKKNAFANKBJBBNPBAFJMANCBG
CNAGMDKJHJBGPNBBCDKBCJPBCDPNCPCBO
LCCKCCLIPKKNAJBBCNPBCNODPIKIPNCKH
PAOOOAPALEJGPLBBCPMBCJPGLOIIPPGHK
IIIIIIIAIAIIIAIAAIIIAIIAIAIIIIAIIScan QR-Code ชาํระเงิน 

ผูรั้บเงิน :

(ลงลายมือชือและประทบัตรา)ชือผูน้าํฝาก/เบอร์โทร.............................................................................

บาท1,600.00จาํนวนเงนิทงัหมด :

จาํนวนเงิน(ตวัอกัษร) : หนึงพนัหกรอ้ยบาทถว้น



ใบแจ้งยอดการชําระเงนิค่าลงทะเบียนเรียน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Company Code : 80990

7 ถนนกาญจนวนิช ตาํบลหาดใหญ่ อาํเภอหาดใหญ ่จงัวหดัสงขลา 90110

ส่วนท ี1 (สําหรับนักศึกษา)

ภาคเรียนท ี: 0/2565

Statement of Student Account
* ชาํระเงินตงัแต่วนัที  1 - 28 ก.พ.  2566

ชือ-นามสกุลนกัศึกษา : น.ส.ฤทยัชนก ตงักระโทก

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64401130717

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1103703010948065

สาขาวชิา : เทคโนโลยพีลงังาน

สถานศึกษา : วทิยาลยัเทคนิคหาดใหญ่

ระดบัปริญญาตรี ชนัปีที/กลุ่มที : ทล.บ.2/1

รายการที จาํนวนเงิน (บาท)รายการ

1,600.00ค่าขึนทะเบียนบณัฑติ1

1. ชาํระเงินผา่น App Krungthai NEXT (Banking Mobile) ฟรีค่าธรรมเนียม โดย Scan QR-Code (แนะนาํ)   

2. ชาํระเงินผา่น เคานเ์ตอร์ ธนาคารกรุงไทย ตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคารในอตัรา 10 บาทต่อครัง

 

- ผูช้าํระเงินเป็นผูรั้บผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารทีนอกเหนือจากยอดเงนิรวมขา้งตน้

- กรณีมีเหตุขดัขอ้งไม่สามารถชาํระเงินได ้กรุณาติดต่อ ที Call Center ธ.กรุงไทย โทร. 02-111-1111

- หากเกินกาํหนดวนัรับชาํระเงิน ให้นกัศึกษาไปติดต่อทีงานทะเบียน สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้3

- ค่าลงทะเบียนชา้กวา่กาํหนดวนัละ 50 บาท (แต่ไม่เกิน 500 บาท ไม่นบัวนัหยดุ)

- * ให้นาํใบแจง้ยอดชาํระเงินค่าลงทะเบียนและใบหลกัฐานการชาํระเงินส่งให้สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้3

รวมเงนิ 1,600.00จาํนวนเงิน(ตวัอกัษร) :   หนึงพนัหกร้อยบาทถว้น

เลือกวิธีการชําระเงิน 
สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

ผูรั้บเงิน............................................

 วนัที................................................ 

(ลงลายมือชือและประทบัตรา)

 กรณีชาํระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

หมายเหตุ:

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
7 ถนนกาญจนวนิช ตาํบลหาดใหญ่ อาํเภอหาดใหญ ่จงัวหดัสงขลา 90110

ส่วนท ี2 (สําหรับธนาคาร)

ใบแจ้งการชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
Payment of Student Account

* ชาํระเงินตงัแต่วนัที  1 - 28 ก.พ.  2566

ชือ-นามสกุลนกัศึกษา : น.ส.ฤทยัชนก ตงักระโทก

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64401130717

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1103703010948065ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

Company Code : 80990

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

 ตดัตามรอยประ

Ì|ç)~è*å&4È0æmç`H+>gÈ7æmç+#f>*~paÉmç0èèWÎ
   |099400109706200644011307171103703010948065160000

PILLLIPACLHFONNFDMCNJEAPNAPILLLIP
OCKKKCOADFLADBHMKFCNOBHNKAOCKKKCO
LMKBPJKOJCMNAPMIKPMJCBJAAJOFCBKAG
MKKFODKIADAGPNKNJNNBADKBAGINANCAG
FDIJPNKBMAKNAFANKBJBCNPBAFJMANCBG
CFIBABKCBLMGPNBBCDKAANPBCDPNCPCBO
LCKCKKLAPPFNAJBBCNPBCNODPIKIPNCKH
PAOOOAPALIOGPLBBCPMABPPGLOIIPPGHK
IIIIIIIAIIIIIAIAAIIAAIIAIAIIIIAIIScan QR-Code ชาํระเงิน 

ผูรั้บเงิน :

(ลงลายมือชือและประทบัตรา)ชือผูน้าํฝาก/เบอร์โทร.............................................................................

บาท1,600.00จาํนวนเงนิทงัหมด :

จาํนวนเงิน(ตวัอกัษร) : หนึงพนัหกรอ้ยบาทถว้น



ใบแจ้งยอดการชําระเงนิค่าลงทะเบียนเรียน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Company Code : 80990

7 ถนนกาญจนวนิช ตาํบลหาดใหญ่ อาํเภอหาดใหญ ่จงัวหดัสงขลา 90110

ส่วนท ี1 (สําหรับนักศึกษา)

ภาคเรียนท ี: 0/2565

Statement of Student Account
* ชาํระเงินตงัแต่วนัที  1 - 28 ก.พ.  2566

ชือ-นามสกุลนกัศึกษา : นายวรัถ วจันาคมกลุ

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64401130718

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 5909899007164065

สาขาวชิา : เทคโนโลยพีลงังาน

สถานศึกษา : วทิยาลยัเทคนิคหาดใหญ่

ระดบัปริญญาตรี ชนัปีที/กลุ่มที : ทล.บ.2/1

รายการที จาํนวนเงิน (บาท)รายการ

1,600.00ค่าขึนทะเบียนบณัฑติ1

1. ชาํระเงินผา่น App Krungthai NEXT (Banking Mobile) ฟรีค่าธรรมเนียม โดย Scan QR-Code (แนะนาํ)   

2. ชาํระเงินผา่น เคานเ์ตอร์ ธนาคารกรุงไทย ตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคารในอตัรา 10 บาทต่อครัง

 

- ผูช้าํระเงินเป็นผูรั้บผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารทีนอกเหนือจากยอดเงนิรวมขา้งตน้

- กรณีมีเหตุขดัขอ้งไม่สามารถชาํระเงินได ้กรุณาติดต่อ ที Call Center ธ.กรุงไทย โทร. 02-111-1111

- หากเกินกาํหนดวนัรับชาํระเงิน ให้นกัศึกษาไปติดต่อทีงานทะเบียน สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้3

- ค่าลงทะเบียนชา้กวา่กาํหนดวนัละ 50 บาท (แต่ไม่เกิน 500 บาท ไม่นบัวนัหยดุ)

- * ให้นาํใบแจง้ยอดชาํระเงินค่าลงทะเบียนและใบหลกัฐานการชาํระเงินส่งให้สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้3

รวมเงนิ 1,600.00จาํนวนเงิน(ตวัอกัษร) :   หนึงพนัหกร้อยบาทถว้น

เลือกวิธีการชําระเงิน 
สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

ผูรั้บเงิน............................................

 วนัที................................................ 

(ลงลายมือชือและประทบัตรา)

 กรณีชาํระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

หมายเหตุ:

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
7 ถนนกาญจนวนิช ตาํบลหาดใหญ่ อาํเภอหาดใหญ ่จงัวหดัสงขลา 90110

ส่วนท ี2 (สําหรับธนาคาร)

ใบแจ้งการชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
Payment of Student Account

* ชาํระเงินตงัแต่วนัที  1 - 28 ก.พ.  2566

ชือ-นามสกุลนกัศึกษา : นายวรัถ วจันาคมกุล

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64401130718

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 5909899007164065ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

Company Code : 80990

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

 ตดัตามรอยประ

Ì|ç)~è*å&4È0æmç`H+>gÈ8æmç[)yz'0HaÉmç0èè]Î
   |099400109706200644011307185909899007164065160000

PILLLIPACLHFONNFDEGPJEAPNAPILLLIP
OCKKKCOADFLADBHMKFCNONCNKAOCKKKCO
KPMHNLKPPCMNAPMIKPMABBJAAJOFCBKAG
IINDMAKHJCDGPNKNJNNBCDKBAGINANCAG
PHFHDCKCPNJNAFANKBJBCNNBAFJMANCBG
CFPEMFKEOJNGPNBBCDKBAJPBCDPNCPCBO
LCKKKCLIHJCNAJBBCNPJANODPIKIPNCKH
PAOOOAPALLAGPLBBCPMJCJPGLOIIPPGHK
IIIIIIIAIIAIIAIAAIIIAIIAIAIIIIAIIScan QR-Code ชาํระเงิน 

ผูรั้บเงิน :

(ลงลายมือชือและประทบัตรา)ชือผูน้าํฝาก/เบอร์โทร.............................................................................

บาท1,600.00จาํนวนเงนิทงัหมด :

จาํนวนเงิน(ตวัอกัษร) : หนึงพนัหกรอ้ยบาทถว้น



ใบแจ้งยอดการชําระเงนิค่าลงทะเบียนเรียน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Company Code : 80990

7 ถนนกาญจนวนิช ตาํบลหาดใหญ่ อาํเภอหาดใหญ ่จงัวหดัสงขลา 90110

ส่วนท ี1 (สําหรับนักศึกษา)

ภาคเรียนท ี: 0/2565

Statement of Student Account
* ชาํระเงินตงัแต่วนัที  1 - 28 ก.พ.  2566

ชือ-นามสกุลนกัศึกษา : นายวสันต ์รักเกียรติเผ่า

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64401130719

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1909800124110065

สาขาวชิา : เทคโนโลยพีลงังาน

สถานศึกษา : วทิยาลยัเทคนิคหาดใหญ่

ระดบัปริญญาตรี ชนัปีที/กลุ่มที : ทล.บ.2/1

รายการที จาํนวนเงิน (บาท)รายการ

1,600.00ค่าขึนทะเบียนบณัฑติ1

1. ชาํระเงินผา่น App Krungthai NEXT (Banking Mobile) ฟรีค่าธรรมเนียม โดย Scan QR-Code (แนะนาํ)   

2. ชาํระเงินผา่น เคานเ์ตอร์ ธนาคารกรุงไทย ตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคารในอตัรา 10 บาทต่อครัง

 

- ผูช้าํระเงินเป็นผูรั้บผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารทีนอกเหนือจากยอดเงนิรวมขา้งตน้

- กรณีมีเหตุขดัขอ้งไม่สามารถชาํระเงินได ้กรุณาติดต่อ ที Call Center ธ.กรุงไทย โทร. 02-111-1111

- หากเกินกาํหนดวนัรับชาํระเงิน ให้นกัศึกษาไปติดต่อทีงานทะเบียน สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้3

- ค่าลงทะเบียนชา้กวา่กาํหนดวนัละ 50 บาท (แต่ไม่เกิน 500 บาท ไม่นบัวนัหยดุ)

- * ให้นาํใบแจง้ยอดชาํระเงินค่าลงทะเบียนและใบหลกัฐานการชาํระเงินส่งให้สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้3

รวมเงนิ 1,600.00จาํนวนเงิน(ตวัอกัษร) :   หนึงพนัหกร้อยบาทถว้น

เลือกวิธีการชําระเงิน 
สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

ผูรั้บเงิน............................................

 วนัที................................................ 

(ลงลายมือชือและประทบัตรา)

 กรณีชาํระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

หมายเหตุ:

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
7 ถนนกาญจนวนิช ตาํบลหาดใหญ่ อาํเภอหาดใหญ ่จงัวหดัสงขลา 90110

ส่วนท ี2 (สําหรับธนาคาร)

ใบแจ้งการชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
Payment of Student Account

* ชาํระเงินตงัแต่วนัที  1 - 28 ก.พ.  2566

ชือ-นามสกุลนกัศึกษา : นายวสันต ์รักเกียรติเผ่า

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64401130719

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1909800124110065ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

Company Code : 80990

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

 ตดัตามรอยประ

Ì|ç)~è*å&4È0æmç`H+>gÈ9æmç3)p!8+èaÉmç0èèuÎ
   |099400109706200644011307191909800124110065160000

PILLLIPACLHFONNFDECNPEAPNAPILLLIP
OCKKKCOADFLADBHMKFCNONDNKAOCKKKCO
LKJBIMKPMCMNAPMIKPMBDBJAAJOFCBKAG
JKNAIEKMAHAGPNKNJNNACDKBAGINANCAG
LLMILLKKKPBNAFANKBJBANPBAFJMANCBG
KBACOKKIPMEGPNBBCDKBCJPBCDPNCPCBO
LCKCCKLIHLDNAJBBCNPBCNODPIKIPNCKH
PAOOOAPALCOGPLBBCPMBCJPGLOIIPPGHK
IIIIIIIAIAIIIAIAAIIIAIIAIAIIIIAIIScan QR-Code ชาํระเงิน 

ผูรั้บเงิน :

(ลงลายมือชือและประทบัตรา)ชือผูน้าํฝาก/เบอร์โทร.............................................................................

บาท1,600.00จาํนวนเงนิทงัหมด :

จาํนวนเงิน(ตวัอกัษร) : หนึงพนัหกรอ้ยบาทถว้น



ใบแจ้งยอดการชําระเงนิค่าลงทะเบียนเรียน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Company Code : 80990

7 ถนนกาญจนวนิช ตาํบลหาดใหญ่ อาํเภอหาดใหญ ่จงัวหดัสงขลา 90110

ส่วนท ี1 (สําหรับนักศึกษา)

ภาคเรียนท ี: 0/2565

Statement of Student Account
* ชาํระเงินตงัแต่วนัที  1 - 28 ก.พ.  2566

ชือ-นามสกุลนกัศึกษา : นายววิทิย ์บุญรังษี

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64401130720

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 3900100955262065

สาขาวชิา : เทคโนโลยพีลงังาน

สถานศึกษา : วทิยาลยัเทคนิคหาดใหญ่

ระดบัปริญญาตรี ชนัปีที/กลุ่มที : ทล.บ.2/1

รายการที จาํนวนเงิน (บาท)รายการ

1,600.00ค่าขึนทะเบียนบณัฑติ1

1. ชาํระเงินผา่น App Krungthai NEXT (Banking Mobile) ฟรีค่าธรรมเนียม โดย Scan QR-Code (แนะนาํ)   

2. ชาํระเงินผา่น เคานเ์ตอร์ ธนาคารกรุงไทย ตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคารในอตัรา 10 บาทต่อครัง

 

- ผูช้าํระเงินเป็นผูรั้บผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารทีนอกเหนือจากยอดเงนิรวมขา้งตน้

- กรณีมีเหตุขดัขอ้งไม่สามารถชาํระเงินได ้กรุณาติดต่อ ที Call Center ธ.กรุงไทย โทร. 02-111-1111

- หากเกินกาํหนดวนัรับชาํระเงิน ให้นกัศึกษาไปติดต่อทีงานทะเบียน สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้3

- ค่าลงทะเบียนชา้กวา่กาํหนดวนัละ 50 บาท (แต่ไม่เกิน 500 บาท ไม่นบัวนัหยดุ)

- * ให้นาํใบแจง้ยอดชาํระเงินค่าลงทะเบียนและใบหลกัฐานการชาํระเงินส่งให้สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้3

รวมเงนิ 1,600.00จาํนวนเงิน(ตวัอกัษร) :   หนึงพนัหกร้อยบาทถว้น

เลือกวิธีการชําระเงิน 
สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

ผูรั้บเงิน............................................

 วนัที................................................ 

(ลงลายมือชือและประทบัตรา)

 กรณีชาํระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

หมายเหตุ:

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
7 ถนนกาญจนวนิช ตาํบลหาดใหญ่ อาํเภอหาดใหญ ่จงัวหดัสงขลา 90110

ส่วนท ี2 (สําหรับธนาคาร)

ใบแจ้งการชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
Payment of Student Account

* ชาํระเงินตงัแต่วนัที  1 - 28 ก.พ.  2566

ชือ-นามสกุลนกัศึกษา : นายวิวิทย ์บุญรังษี

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64401130720

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 3900100955262065ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

Company Code : 80990

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

 ตดัตามรอยประ

Ì|ç)~è*å&4È0æmç`H+>hÈ0æmçGè*)W:4aÉmç0èèhÎ
   |099400109706200644011307203900100955262065160000

PILLLIPACLHFONNFDACPJACPNAPILLLIP
OCKKKCOADFLADBHMKFCMKFCNKAOCKKKCO
MIMAIPKKICMNAPMIKPMBBBJAAJOFCBKAG
GIKIPLKEFCDGPNKNJNNBBDKBAGINANCAG
LAJICAKKHNPNAFANKBJBAPPBAFJMANCBG
CJNMFOKIJBOGPNBBCDKJCJPBCDPNCPCBO
LCKKCCLIPFONAJBBCNPBCNODPIKIPNCKH
PAOOOAPALICGPLBBCPMBANOGLOIIPPGHK
IIIIIIIAIAIIIAIAAIIAAIIAIAIIIIAIIScan QR-Code ชาํระเงิน 

ผูรั้บเงิน :

(ลงลายมือชือและประทบัตรา)ชือผูน้าํฝาก/เบอร์โทร.............................................................................

บาท1,600.00จาํนวนเงนิทงัหมด :

จาํนวนเงิน(ตวัอกัษร) : หนึงพนัหกรอ้ยบาทถว้น



ใบแจ้งยอดการชําระเงนิค่าลงทะเบียนเรียน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Company Code : 80990

7 ถนนกาญจนวนิช ตาํบลหาดใหญ่ อาํเภอหาดใหญ ่จงัวหดัสงขลา 90110

ส่วนท ี1 (สําหรับนักศึกษา)

ภาคเรียนท ี: 0/2565

Statement of Student Account
* ชาํระเงินตงัแต่วนัที  1 - 28 ก.พ.  2566

ชือ-นามสกุลนกัศึกษา : นายววิธิชยั ทุ่ยนา

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64401130721

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1929900751876065

สาขาวชิา : เทคโนโลยพีลงังาน

สถานศึกษา : วทิยาลยัเทคนิคหาดใหญ่

ระดบัปริญญาตรี ชนัปีที/กลุ่มที : ทล.บ.2/1

รายการที จาํนวนเงิน (บาท)รายการ

1,600.00ค่าขึนทะเบียนบณัฑติ1

1. ชาํระเงินผา่น App Krungthai NEXT (Banking Mobile) ฟรีค่าธรรมเนียม โดย Scan QR-Code (แนะนาํ)   

2. ชาํระเงินผา่น เคานเ์ตอร์ ธนาคารกรุงไทย ตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคารในอตัรา 10 บาทต่อครัง

 

- ผูช้าํระเงินเป็นผูรั้บผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารทีนอกเหนือจากยอดเงนิรวมขา้งตน้

- กรณีมีเหตุขดัขอ้งไม่สามารถชาํระเงินได ้กรุณาติดต่อ ที Call Center ธ.กรุงไทย โทร. 02-111-1111

- หากเกินกาํหนดวนัรับชาํระเงิน ให้นกัศึกษาไปติดต่อทีงานทะเบียน สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้3

- ค่าลงทะเบียนชา้กวา่กาํหนดวนัละ 50 บาท (แต่ไม่เกิน 500 บาท ไม่นบัวนัหยดุ)

- * ให้นาํใบแจง้ยอดชาํระเงินค่าลงทะเบียนและใบหลกัฐานการชาํระเงินส่งให้สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้3

รวมเงนิ 1,600.00จาํนวนเงิน(ตวัอกัษร) :   หนึงพนัหกร้อยบาทถว้น

เลือกวิธีการชําระเงิน 
สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

ผูรั้บเงิน............................................

 วนัที................................................ 

(ลงลายมือชือและประทบัตรา)

 กรณีชาํระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

หมายเหตุ:

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
7 ถนนกาญจนวนิช ตาํบลหาดใหญ่ อาํเภอหาดใหญ ่จงัวหดัสงขลา 90110

ส่วนท ี2 (สําหรับธนาคาร)

ใบแจ้งการชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
Payment of Student Account

* ชาํระเงินตงัแต่วนัที  1 - 28 ก.พ.  2566

ชือ-นามสกุลนกัศึกษา : นายวิวิธชยั ทุ่ยนา

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64401130721

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1929900751876065ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

Company Code : 80990

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

 ตดัตามรอยประ

Ì|ç)~è*å&4È0æmç`H+>hÈ1æmç3=z'Sw\aÉmç0èèQÎ
   |099400109706200644011307211929900751876065160000

PILLLIPACLHFONNFDAGPNACPNAPILLLIP
OCKKKCOADFLADBHMKFCNKFDNKAOCKKKCO
IMOALNKLMCMNAPMIKPMJABJAAJOFCBKAG
EGCFCGKDKBBGPNKNJNNBBDKBAGINANCAG
BAJEFMKAAAMNAFANKBJABNPBAFJMANCBG
CFJJOAKLGIJGPNBBCDKBCJPBCDPNCPCBO
LCKCKKLIHICNAJBBCNPBCPODPIKIPNCKH
PAOOOAPALOLGPLBBCPMBAJPGLOIIPPGHK
IIIIIIIAIIAIIAIAAIIIAIIAIAIIIIAIIScan QR-Code ชาํระเงิน 

ผูรั้บเงิน :

(ลงลายมือชือและประทบัตรา)ชือผูน้าํฝาก/เบอร์โทร.............................................................................

บาท1,600.00จาํนวนเงนิทงัหมด :

จาํนวนเงิน(ตวัอกัษร) : หนึงพนัหกรอ้ยบาทถว้น



ใบแจ้งยอดการชําระเงนิค่าลงทะเบียนเรียน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Company Code : 80990

7 ถนนกาญจนวนิช ตาํบลหาดใหญ่ อาํเภอหาดใหญ ่จงัวหดัสงขลา 90110

ส่วนท ี1 (สําหรับนักศึกษา)

ภาคเรียนท ี: 0/2565

Statement of Student Account
* ชาํระเงินตงัแต่วนัที  1 - 28 ก.พ.  2566

ชือ-นามสกุลนกัศึกษา : นายศกัดิชยั สาบวช

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64401130722

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1900101288310065

สาขาวชิา : เทคโนโลยพีลงังาน

สถานศึกษา : วทิยาลยัเทคนิคหาดใหญ่

ระดบัปริญญาตรี ชนัปีที/กลุ่มที : ทล.บ.2/1

รายการที จาํนวนเงิน (บาท)รายการ

1,600.00ค่าขึนทะเบียนบณัฑติ1

1. ชาํระเงินผา่น App Krungthai NEXT (Banking Mobile) ฟรีค่าธรรมเนียม โดย Scan QR-Code (แนะนาํ)   

2. ชาํระเงินผา่น เคานเ์ตอร์ ธนาคารกรุงไทย ตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคารในอตัรา 10 บาทต่อครัง

 

- ผูช้าํระเงินเป็นผูรั้บผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารทีนอกเหนือจากยอดเงนิรวมขา้งตน้

- กรณีมีเหตุขดัขอ้งไม่สามารถชาํระเงินได ้กรุณาติดต่อ ที Call Center ธ.กรุงไทย โทร. 02-111-1111

- หากเกินกาํหนดวนัรับชาํระเงิน ให้นกัศึกษาไปติดต่อทีงานทะเบียน สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้3

- ค่าลงทะเบียนชา้กวา่กาํหนดวนัละ 50 บาท (แต่ไม่เกิน 500 บาท ไม่นบัวนัหยดุ)

- * ให้นาํใบแจง้ยอดชาํระเงินค่าลงทะเบียนและใบหลกัฐานการชาํระเงินส่งให้สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้3

รวมเงนิ 1,600.00จาํนวนเงิน(ตวัอกัษร) :   หนึงพนัหกร้อยบาทถว้น

เลือกวิธีการชําระเงิน 
สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

ผูรั้บเงิน............................................

 วนัที................................................ 

(ลงลายมือชือและประทบัตรา)

 กรณีชาํระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

หมายเหตุ:

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
7 ถนนกาญจนวนิช ตาํบลหาดใหญ่ อาํเภอหาดใหญ ่จงัวหดัสงขลา 90110

ส่วนท ี2 (สําหรับธนาคาร)

ใบแจ้งการชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
Payment of Student Account

* ชาํระเงินตงัแต่วนัที  1 - 28 ก.พ.  2566

ชือ-นามสกุลนกัศึกษา : นายศกัดิชยั สาบวช

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64401130722

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1900101288310065ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

Company Code : 80990

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

 ตดัตามรอยประ

Ì|ç)~è*å&4È0æmç`H+>hÈ2æmç3è*,x?èaÉmç0èèrÎ
   |099400109706200644011307221900101288310065160000

PILLLIPACLHFONNFDECNPACPNAPILLLIP
OCKKKCOADFLADBHMKFCMOBCNKAOCKKKCO
JNLDPMKKNCMNAPMIKPMBCBJAAJOFCBKAG
LJPEDPKHEHCGPNKNJNNJCDKBAGINANCAG
KJEIMJKHGNCNAFANKBJICNPBAFJMANCBG
CBHDIJKJFKNGPNBBCDKBAJPBCDPNCPCBO
LCKCKCLIPPPNAJBBCNPBCNODPIKIPNCKH
PAOOOAPALOIGPLBBCPMBANOGLOIIPPGHK
IIIIIIIAIIAIIAIAAIIAAIIAIAIIIIAIIScan QR-Code ชาํระเงิน 

ผูรั้บเงิน :

(ลงลายมือชือและประทบัตรา)ชือผูน้าํฝาก/เบอร์โทร.............................................................................

บาท1,600.00จาํนวนเงนิทงัหมด :

จาํนวนเงิน(ตวัอกัษร) : หนึงพนัหกรอ้ยบาทถว้น



ใบแจ้งยอดการชําระเงนิค่าลงทะเบียนเรียน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Company Code : 80990

7 ถนนกาญจนวนิช ตาํบลหาดใหญ่ อาํเภอหาดใหญ ่จงัวหดัสงขลา 90110

ส่วนท ี1 (สําหรับนักศึกษา)

ภาคเรียนท ี: 0/2565

Statement of Student Account
* ชาํระเงินตงัแต่วนัที  1 - 28 ก.พ.  2566

ชือ-นามสกุลนกัศึกษา : น.ส.ศิริขวญั เพช็รสุวรรณ

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64401130723

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1909800608699065

สาขาวชิา : เทคโนโลยพีลงังาน

สถานศึกษา : วทิยาลยัเทคนิคหาดใหญ่

ระดบัปริญญาตรี ชนัปีที/กลุ่มที : ทล.บ.2/1

รายการที จาํนวนเงิน (บาท)รายการ

1,600.00ค่าขึนทะเบียนบณัฑติ1

1. ชาํระเงินผา่น App Krungthai NEXT (Banking Mobile) ฟรีค่าธรรมเนียม โดย Scan QR-Code (แนะนาํ)   

2. ชาํระเงินผา่น เคานเ์ตอร์ ธนาคารกรุงไทย ตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคารในอตัรา 10 บาทต่อครัง

 

- ผูช้าํระเงินเป็นผูรั้บผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารทีนอกเหนือจากยอดเงนิรวมขา้งตน้

- กรณีมีเหตุขดัขอ้งไม่สามารถชาํระเงินได ้กรุณาติดต่อ ที Call Center ธ.กรุงไทย โทร. 02-111-1111

- หากเกินกาํหนดวนัรับชาํระเงิน ให้นกัศึกษาไปติดต่อทีงานทะเบียน สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้3

- ค่าลงทะเบียนชา้กวา่กาํหนดวนัละ 50 บาท (แต่ไม่เกิน 500 บาท ไม่นบัวนัหยดุ)

- * ให้นาํใบแจง้ยอดชาํระเงินค่าลงทะเบียนและใบหลกัฐานการชาํระเงินส่งให้สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้3

รวมเงนิ 1,600.00จาํนวนเงิน(ตวัอกัษร) :   หนึงพนัหกร้อยบาทถว้น

เลือกวิธีการชําระเงิน 
สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

ผูรั้บเงิน............................................

 วนัที................................................ 

(ลงลายมือชือและประทบัตรา)

 กรณีชาํระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

หมายเหตุ:

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
7 ถนนกาญจนวนิช ตาํบลหาดใหญ่ อาํเภอหาดใหญ ่จงัวหดัสงขลา 90110

ส่วนท ี2 (สําหรับธนาคาร)

ใบแจ้งการชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
Payment of Student Account

* ชาํระเงินตงัแต่วนัที  1 - 28 ก.พ.  2566

ชือ-นามสกุลนกัศึกษา : น.ส.ศิริขวญั เพช็รสุวรรณ

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64401130723

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1909800608699065ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

Company Code : 80990

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

 ตดัตามรอยประ

Ì|ç)~è*å&4È0æmç`H+>hÈ3æmç3)p&(ezaÉmç0èè`Î
   |099400109706200644011307231909800608699065160000

PILLLIPACLHFONNFDMAMPACPNAPILLLIP
OCKKKCOADFLADBHMKFCMLBDNKAOCKKKCO
JNIGIPKMOCMNAPMIKPMBCBJAAJOFCBKAG
EONFCKKJLGDGPNKNJNNJCDKBAGINANCAG
AEDEBHKCDABNAFANKBJADNPBAFJMANCBG
KFAPOGKBKFLGPNBBCDKBCJPBCDPNCPCBO
LCKKCCLAHDHNAJBBCNPBCNODPIKIPNCKH
PAOOOAPALBEGPLBBCPMBCJPGLOIIPPGHK
IIIIIIIAIIIIIAIAAIIIAIIAIAIIIIAIIScan QR-Code ชาํระเงิน 

ผูรั้บเงิน :

(ลงลายมือชือและประทบัตรา)ชือผูน้าํฝาก/เบอร์โทร.............................................................................

บาท1,600.00จาํนวนเงนิทงัหมด :

จาํนวนเงิน(ตวัอกัษร) : หนึงพนัหกรอ้ยบาทถว้น



ใบแจ้งยอดการชําระเงนิค่าลงทะเบียนเรียน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Company Code : 80990

7 ถนนกาญจนวนิช ตาํบลหาดใหญ่ อาํเภอหาดใหญ ่จงัวหดัสงขลา 90110

ส่วนท ี1 (สําหรับนักศึกษา)

ภาคเรียนท ี: 0/2565

Statement of Student Account
* ชาํระเงินตงัแต่วนัที  1 - 28 ก.พ.  2566

ชือ-นามสกุลนกัศึกษา : นายสรทพั รับหาบ

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64401130724

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1909802446912065

สาขาวชิา : เทคโนโลยพีลงังาน

สถานศึกษา : วทิยาลยัเทคนิคหาดใหญ่

ระดบัปริญญาตรี ชนัปีที/กลุ่มที : ทล.บ.2/1

รายการที จาํนวนเงิน (บาท)รายการ

1,600.00ค่าขึนทะเบียนบณัฑติ1

1. ชาํระเงินผา่น App Krungthai NEXT (Banking Mobile) ฟรีค่าธรรมเนียม โดย Scan QR-Code (แนะนาํ)   

2. ชาํระเงินผา่น เคานเ์ตอร์ ธนาคารกรุงไทย ตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคารในอตัรา 10 บาทต่อครัง

 

- ผูช้าํระเงินเป็นผูรั้บผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารทีนอกเหนือจากยอดเงนิรวมขา้งตน้

- กรณีมีเหตุขดัขอ้งไม่สามารถชาํระเงินได ้กรุณาติดต่อ ที Call Center ธ.กรุงไทย โทร. 02-111-1111

- หากเกินกาํหนดวนัรับชาํระเงิน ให้นกัศึกษาไปติดต่อทีงานทะเบียน สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้3

- ค่าลงทะเบียนชา้กวา่กาํหนดวนัละ 50 บาท (แต่ไม่เกิน 500 บาท ไม่นบัวนัหยดุ)

- * ให้นาํใบแจง้ยอดชาํระเงินค่าลงทะเบียนและใบหลกัฐานการชาํระเงินส่งให้สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้3

รวมเงนิ 1,600.00จาํนวนเงิน(ตวัอกัษร) :   หนึงพนัหกร้อยบาทถว้น

เลือกวิธีการชําระเงิน 
สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

ผูรั้บเงิน............................................

 วนัที................................................ 

(ลงลายมือชือและประทบัตรา)

 กรณีชาํระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

หมายเหตุ:

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
7 ถนนกาญจนวนิช ตาํบลหาดใหญ่ อาํเภอหาดใหญ ่จงัวหดัสงขลา 90110

ส่วนท ี2 (สําหรับธนาคาร)

ใบแจ้งการชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
Payment of Student Account

* ชาํระเงินตงัแต่วนัที  1 - 28 ก.พ.  2566

ชือ-นามสกุลนกัศึกษา : นายสรทพั รับหาบ

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64401130724

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1909802446912065ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

Company Code : 80990

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

 ตดัตามรอยประ

Ì|ç)~è*å&4È0æmç`H+>hÈ4æmç3)p8N{4aÉmç0èènÎ
   |099400109706200644011307241909802446912065160000

PILLLIPACLHFONNFDACNPACPNAPILLLIP
OCKKKCOADFLADBHMKFCNOFGNKAOCKKKCO
JLLAOOKPNCMNAPMIKPMIDBJAAJOFCBKAG
FBLPAMKNFCDGPNKNJNNBDDKBAGINANCAG
GFLFKFKONCGNAFANKBJBDNPBAFJMANCBG
CBIMKGKJFNCGPNBBCDKACJPBCDPNCPCBO
LCKCCKLAHFFNAJBBCNPBCNODPIKIPNCKH
PAOOOAPALMFGPLBBCPMBCJPGLOIIPPGHK
IIIIIIIAIAAIIAIAAIIIAIIAIAIIIIAIIScan QR-Code ชาํระเงิน 

ผูรั้บเงิน :

(ลงลายมือชือและประทบัตรา)ชือผูน้าํฝาก/เบอร์โทร.............................................................................

บาท1,600.00จาํนวนเงนิทงัหมด :

จาํนวนเงิน(ตวัอกัษร) : หนึงพนัหกรอ้ยบาทถว้น



ใบแจ้งยอดการชําระเงนิค่าลงทะเบียนเรียน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Company Code : 80990

7 ถนนกาญจนวนิช ตาํบลหาดใหญ่ อาํเภอหาดใหญ ่จงัวหดัสงขลา 90110

ส่วนท ี1 (สําหรับนักศึกษา)

ภาคเรียนท ี: 0/2565

Statement of Student Account
* ชาํระเงินตงัแต่วนัที  1 - 28 ก.พ.  2566

ชือ-นามสกุลนกัศึกษา : นายสิทธิชยั จนัทชาติ

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64401130725

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 5900200001593065

สาขาวชิา : เทคโนโลยพีลงังาน

สถานศึกษา : วทิยาลยัเทคนิคหาดใหญ่

ระดบัปริญญาตรี ชนัปีที/กลุ่มที : ทล.บ.2/1

รายการที จาํนวนเงิน (บาท)รายการ

1,600.00ค่าขึนทะเบียนบณัฑติ1

1. ชาํระเงินผา่น App Krungthai NEXT (Banking Mobile) ฟรีค่าธรรมเนียม โดย Scan QR-Code (แนะนาํ)   

2. ชาํระเงินผา่น เคานเ์ตอร์ ธนาคารกรุงไทย ตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคารในอตัรา 10 บาทต่อครัง

 

- ผูช้าํระเงินเป็นผูรั้บผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารทีนอกเหนือจากยอดเงนิรวมขา้งตน้

- กรณีมีเหตุขดัขอ้งไม่สามารถชาํระเงินได ้กรุณาติดต่อ ที Call Center ธ.กรุงไทย โทร. 02-111-1111

- หากเกินกาํหนดวนัรับชาํระเงิน ให้นกัศึกษาไปติดต่อทีงานทะเบียน สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้3

- ค่าลงทะเบียนชา้กวา่กาํหนดวนัละ 50 บาท (แต่ไม่เกิน 500 บาท ไม่นบัวนัหยดุ)

- * ให้นาํใบแจง้ยอดชาํระเงินค่าลงทะเบียนและใบหลกัฐานการชาํระเงินส่งให้สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้3

รวมเงนิ 1,600.00จาํนวนเงิน(ตวัอกัษร) :   หนึงพนัหกร้อยบาทถว้น

เลือกวิธีการชําระเงิน 
สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

ผูรั้บเงิน............................................

 วนัที................................................ 

(ลงลายมือชือและประทบัตรา)

 กรณีชาํระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

หมายเหตุ:

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
7 ถนนกาญจนวนิช ตาํบลหาดใหญ่ อาํเภอหาดใหญ ่จงัวหดัสงขลา 90110

ส่วนท ี2 (สําหรับธนาคาร)

ใบแจ้งการชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
Payment of Student Account

* ชาํระเงินตงัแต่วนัที  1 - 28 ก.พ.  2566

ชือ-นามสกุลนกัศึกษา : นายสิทธิชยั จนัทชาติ

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64401130725

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 5900200001593065ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

Company Code : 80990

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

 ตดัตามรอยประ

Ì|ç)~è*å&4È0æmç`H+>hÈ5æmç[è4è![>aÉmç0èè1Î
   |099400109706200644011307255900200001593065160000

PILLLIPACLHFONNFDAAMPACPNAPILLLIP
OCKKKCOADFLADBHMKFCNPFHNKAOCKKKCO
PIPHOLKKICMNAPMIKPMBABJAAJOFCBKAG
KBPBMAKECHAGPNKNJNNBCDKBAGINANCAG
CCDPAHKFODLNAFANKBJBCNNBAFJMANCBG
CNIHDGKAAKIGPNBBCDKBCJPBCDPNCPCBO
LCCKKKLIHKCNAJBBCNPBCNODPIKIPNCKH
PAOOOAPALJHGPLBBCPMACNOGLOIIPPGHK
IIIIIIIAIIIIIAIAAIIAAIIAIAIIIIAIIScan QR-Code ชาํระเงิน 

ผูรั้บเงิน :

(ลงลายมือชือและประทบัตรา)ชือผูน้าํฝาก/เบอร์โทร.............................................................................

บาท1,600.00จาํนวนเงนิทงัหมด :

จาํนวนเงิน(ตวัอกัษร) : หนึงพนัหกรอ้ยบาทถว้น



ใบแจ้งยอดการชําระเงนิค่าลงทะเบียนเรียน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Company Code : 80990

7 ถนนกาญจนวนิช ตาํบลหาดใหญ่ อาํเภอหาดใหญ ่จงัวหดัสงขลา 90110

ส่วนท ี1 (สําหรับนักศึกษา)

ภาคเรียนท ี: 0/2565

Statement of Student Account
* ชาํระเงินตงัแต่วนัที  1 - 28 ก.พ.  2566

ชือ-นามสกุลนกัศึกษา : น.ส.สุวิตา ปานเพชร

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64401130726

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1900401155218065

สาขาวชิา : เทคโนโลยพีลงังาน

สถานศึกษา : วทิยาลยัเทคนิคหาดใหญ่

ระดบัปริญญาตรี ชนัปีที/กลุ่มที : ทล.บ.2/1

รายการที จาํนวนเงิน (บาท)รายการ

1,600.00ค่าขึนทะเบียนบณัฑติ1

1. ชาํระเงินผา่น App Krungthai NEXT (Banking Mobile) ฟรีค่าธรรมเนียม โดย Scan QR-Code (แนะนาํ)   

2. ชาํระเงินผา่น เคานเ์ตอร์ ธนาคารกรุงไทย ตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคารในอตัรา 10 บาทต่อครัง

 

- ผูช้าํระเงินเป็นผูรั้บผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารทีนอกเหนือจากยอดเงนิรวมขา้งตน้

- กรณีมีเหตุขดัขอ้งไม่สามารถชาํระเงินได ้กรุณาติดต่อ ที Call Center ธ.กรุงไทย โทร. 02-111-1111

- หากเกินกาํหนดวนัรับชาํระเงิน ให้นกัศึกษาไปติดต่อทีงานทะเบียน สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้3

- ค่าลงทะเบียนชา้กวา่กาํหนดวนัละ 50 บาท (แต่ไม่เกิน 500 บาท ไม่นบัวนัหยดุ)

- * ให้นาํใบแจง้ยอดชาํระเงินค่าลงทะเบียนและใบหลกัฐานการชาํระเงินส่งให้สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้3

รวมเงนิ 1,600.00จาํนวนเงิน(ตวัอกัษร) :   หนึงพนัหกร้อยบาทถว้น

เลือกวิธีการชําระเงิน 
สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

ผูรั้บเงิน............................................

 วนัที................................................ 

(ลงลายมือชือและประทบัตรา)

 กรณีชาํระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

หมายเหตุ:

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
7 ถนนกาญจนวนิช ตาํบลหาดใหญ่ อาํเภอหาดใหญ ่จงัวหดัสงขลา 90110

ส่วนท ี2 (สําหรับธนาคาร)

ใบแจ้งการชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
Payment of Student Account

* ชาํระเงินตงัแต่วนัที  1 - 28 ก.พ.  2566

ชือ-นามสกุลนกัศึกษา : น.ส.สุวิตา ปานเพชร

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64401130726

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1900401155218065ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

Company Code : 80990

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

 ตดัตามรอยประ

Ì|ç)~è*å&4È0æmç`H+>hÈ6æmç3èH+W5paÉmç0èè(Î
   |099400109706200644011307261900401155218065160000

PILLLIPACLHFONNFDMCNPACPNAPILLLIP
OCKKKCOADFLADBHMKFCMKBGNKAOCKKKCO
PLLENPKLPCMNAPMIKPMBBBJAAJOFCBKAG
PNPIGGKCCFCGPNKNJNNBBDKBAGINANCAG
MPLIBJKABHCNAFANKBJBANPBAFJMANCBG
CBJGAMKBPGDGPNBBCDKBAJPBCDPNCPCBO
LCCKCCLIPNFNAJBBCNPBCNODPIKIPNCKH
PAOOOAPALJBGPLBBCPMBDNOGLOIIPPGHK
IIIIIIIAIAIIIAIAAIIAAIIAIAIIIIAIIScan QR-Code ชาํระเงิน 

ผูรั้บเงิน :

(ลงลายมือชือและประทบัตรา)ชือผูน้าํฝาก/เบอร์โทร.............................................................................

บาท1,600.00จาํนวนเงนิทงัหมด :

จาํนวนเงิน(ตวัอกัษร) : หนึงพนัหกรอ้ยบาทถว้น



ใบแจ้งยอดการชําระเงนิค่าลงทะเบียนเรียน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Company Code : 80990

7 ถนนกาญจนวนิช ตาํบลหาดใหญ่ อาํเภอหาดใหญ ่จงัวหดัสงขลา 90110

ส่วนท ี1 (สําหรับนักศึกษา)

ภาคเรียนท ี: 0/2565

Statement of Student Account
* ชาํระเงินตงัแต่วนัที  1 - 28 ก.พ.  2566

ชือ-นามสกุลนกัศึกษา : นายอิทธิเทพ ตนัติวณิชชากร

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64401130727

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1929900585585065

สาขาวชิา : เทคโนโลยพีลงังาน

สถานศึกษา : วทิยาลยัเทคนิคหาดใหญ่

ระดบัปริญญาตรี ชนัปีที/กลุ่มที : ทล.บ.2/1

รายการที จาํนวนเงิน (บาท)รายการ

1,600.00ค่าขึนทะเบียนบณัฑติ1

1. ชาํระเงินผา่น App Krungthai NEXT (Banking Mobile) ฟรีค่าธรรมเนียม โดย Scan QR-Code (แนะนาํ)   

2. ชาํระเงินผา่น เคานเ์ตอร์ ธนาคารกรุงไทย ตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคารในอตัรา 10 บาทต่อครัง

 

- ผูช้าํระเงินเป็นผูรั้บผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารทีนอกเหนือจากยอดเงนิรวมขา้งตน้

- กรณีมีเหตุขดัขอ้งไม่สามารถชาํระเงินได ้กรุณาติดต่อ ที Call Center ธ.กรุงไทย โทร. 02-111-1111

- หากเกินกาํหนดวนัรับชาํระเงิน ให้นกัศึกษาไปติดต่อทีงานทะเบียน สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้3

- ค่าลงทะเบียนชา้กวา่กาํหนดวนัละ 50 บาท (แต่ไม่เกิน 500 บาท ไม่นบัวนัหยดุ)

- * ให้นาํใบแจง้ยอดชาํระเงินค่าลงทะเบียนและใบหลกัฐานการชาํระเงินส่งให้สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้3

รวมเงนิ 1,600.00จาํนวนเงิน(ตวัอกัษร) :   หนึงพนัหกร้อยบาทถว้น

เลือกวิธีการชําระเงิน 
สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

ผูรั้บเงิน............................................

 วนัที................................................ 

(ลงลายมือชือและประทบัตรา)

 กรณีชาํระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

หมายเหตุ:

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
7 ถนนกาญจนวนิช ตาํบลหาดใหญ่ อาํเภอหาดใหญ ่จงัวหดัสงขลา 90110

ส่วนท ี2 (สําหรับธนาคาร)

ใบแจ้งการชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
Payment of Student Account

* ชาํระเงินตงัแต่วนัที  1 - 28 ก.พ.  2566

ชือ-นามสกุลนกัศึกษา : นายอิทธิเทพ ตนัติวณิชชากร

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64401130727

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1929900585585065ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

Company Code : 80990

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

 ตดัตามรอยประ

Ì|ç)~è*å&4È0æmç`H+>hÈ7æmç3=z%uZRaÉmç0èè<Î
   |099400109706200644011307271929900585585065160000

PILLLIPACLHFONNFDEEMLACPNAPILLLIP
OCKKKCOADFLADBHMKFCNPBHNKAOCKKKCO
JPLHINKPLCMNAPMIKPMBBBJAAJOFCBKAG
JOCIONKBHDDGPNKNJNNBCDKBAGINANCAG
BOHJBDKPEPANAFANKBJJBNPBAFJMANCBG
KJOEJDKDIBJGPNBBCDKBCJPBCDPNCPCBO
LCKCKKLIHJANAJBBCNPBCPODPIKIPNCKH
PAOOOAPALJGGPLBBCPMBAJPGLOIIPPGHK
IIIIIIIAIIIIIAIAAIIIAIIAIAIIIIAIIScan QR-Code ชาํระเงิน 

ผูรั้บเงิน :

(ลงลายมือชือและประทบัตรา)ชือผูน้าํฝาก/เบอร์โทร.............................................................................

บาท1,600.00จาํนวนเงนิทงัหมด :

จาํนวนเงิน(ตวัอกัษร) : หนึงพนัหกรอ้ยบาทถว้น



ใบแจ้งยอดการชําระเงนิค่าลงทะเบียนเรียน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3

Company Code : 80990

7 ถนนกาญจนวนิช ตาํบลหาดใหญ่ อาํเภอหาดใหญ ่จงัวหดัสงขลา 90110

ส่วนท ี1 (สําหรับนักศึกษา)

ภาคเรียนท ี: 0/2565

Statement of Student Account
* ชาํระเงินตงัแต่วนัที  1 - 28 ก.พ.  2566

ชือ-นามสกุลนกัศึกษา : นายอินทชั สามทอง

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64401130728

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1909800460233065

สาขาวชิา : เทคโนโลยพีลงังาน

สถานศึกษา : วทิยาลยัเทคนิคหาดใหญ่

ระดบัปริญญาตรี ชนัปีที/กลุ่มที : ทล.บ.2/1

รายการที จาํนวนเงิน (บาท)รายการ

1,600.00ค่าขึนทะเบียนบณัฑติ1

1. ชาํระเงินผา่น App Krungthai NEXT (Banking Mobile) ฟรีค่าธรรมเนียม โดย Scan QR-Code (แนะนาํ)   

2. ชาํระเงินผา่น เคานเ์ตอร์ ธนาคารกรุงไทย ตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคารในอตัรา 10 บาทต่อครัง

 

- ผูช้าํระเงินเป็นผูรั้บผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารทีนอกเหนือจากยอดเงนิรวมขา้งตน้

- กรณีมีเหตุขดัขอ้งไม่สามารถชาํระเงินได ้กรุณาติดต่อ ที Call Center ธ.กรุงไทย โทร. 02-111-1111

- หากเกินกาํหนดวนัรับชาํระเงิน ให้นกัศึกษาไปติดต่อทีงานทะเบียน สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้3

- ค่าลงทะเบียนชา้กวา่กาํหนดวนัละ 50 บาท (แต่ไม่เกิน 500 บาท ไม่นบัวนัหยดุ)

- * ให้นาํใบแจง้ยอดชาํระเงินค่าลงทะเบียนและใบหลกัฐานการชาํระเงินส่งให้สถาบนัการอาชีวศึกษาภาคใต ้3

รวมเงนิ 1,600.00จาํนวนเงิน(ตวัอกัษร) :   หนึงพนัหกร้อยบาทถว้น

เลือกวิธีการชําระเงิน 
สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

ผูรั้บเงิน............................................

 วนัที................................................ 

(ลงลายมือชือและประทบัตรา)

 กรณีชาํระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

หมายเหตุ:

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
7 ถนนกาญจนวนิช ตาํบลหาดใหญ่ อาํเภอหาดใหญ ่จงัวหดัสงขลา 90110

ส่วนท ี2 (สําหรับธนาคาร)

ใบแจ้งการชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
Payment of Student Account

* ชาํระเงินตงัแต่วนัที  1 - 28 ก.พ.  2566

ชือ-นามสกุลนกัศึกษา : นายอินทชั สามทอง

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64401130728

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1909800460233065ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

Company Code : 80990

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

 ตดัตามรอยประ

Ì|ç)~è*å&4È0æmç`H+>hÈ8æmç3)p$\7>aÉmç0èè=Î
   |099400109706200644011307281909800460233065160000

PILLLIPACLHFONNFDAAPPACPNAPILLLIP
OCKKKCOADFLADBHMKFCMKNCNKAOCKKKCO
IPPHJLKLLCMNAPMIKPMBCBJAAJOFCBKAG
DGGBBAKEIEDGPNKNJNNADDKBAGINANCAG
FEBJKOKMGHBNAFANKBJBDNPBAFJMANCBG
CJDFGLKMNBHGPNBBCDKBCJPBCDPNCPCBO
LCCCKCLAPPONAJBBCNPBCNODPIKIPNCKH
PAOOOAPALAFGPLBBCPMBCJPGLOIIPPGHK
IIIIIIIAIIIIIAIAAIIIAIIAIAIIIIAIIScan QR-Code ชาํระเงิน 

ผูรั้บเงิน :

(ลงลายมือชือและประทบัตรา)ชือผูน้าํฝาก/เบอร์โทร.............................................................................

บาท1,600.00จาํนวนเงนิทงัหมด :

จาํนวนเงิน(ตวัอกัษร) : หนึงพนัหกรอ้ยบาทถว้น


