
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 : นายจิราย ุภารดีบณัฑิต

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64401370701

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1100401054117065

สาขาวชิา : เทคโนโลยยีานยนต์

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 : นายจิราย ุภารดีบณัฑิต

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64401370701

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1100401054117065ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

Company Code : 80990

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

 ตดัตามรอยประ

Ì|ç)~è*å&4È0æmç`H-ffÈ1æmç+èH*V+faÉmç0èè]Î
   |099400109706200644013707011100401054117065160000

PILLLIPACLHFONNFDAENPECPNAPILLLIP
OCKKKCOADFLADBHMKFCNOFDNKAOCKKKCO
OOPENNKNICMNAPMIKPMBDBJABJOFCBKAG
PKEHMCKBNBBGPNKNJNNBBDKAAGINANCAG
KFPHLEKKEHBNAFANKBJBCNPBAFJMANCBG
CBOCLBKLKIKGPNBBCDKBANPBCDPNCPCBO
LCCKCKLIPCBNAJBBCNPBCNODPIKIPNCKH
PAOOOAPALENGPLBBCPMBDNOGLOIIPPGHK
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 : นายชนาธิป สงขวญั

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64401370702

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1909802475211065

สาขาวชิา : เทคโนโลยยีานยนต์

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 : นายชนาธิป สงขวญั

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64401370702

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1909802475211065ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

Company Code : 80990

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

 ตดัตามรอยประ

Ì|ç)~è*å&4È0æmç`H-ffÈ2æmç3)p8k5*aÉmç0èè'Î
   |099400109706200644013707021909802475211065160000

PILLLIPACLHFONNFDEANPECPNAPILLLIP
OCKKKCOADFLADBHMKFCMKBCNKAOCKKKCO
IPKFLOKMKCMNAPMIKPMBBBJABJOFCBKAG
LICMLBKPDCDGPNKNJNNABDKAAGINANCAG
MBIHAJKANDONAFANKBJBDNPBAFJMANCBG
CFICLJKFJNPGPNBBCDKACJPBCDPNCPCBO
LCKKCCLIPPPNAJBBCNPBCNODPIKIPNCKH
PAOOOAPALJKGPLBBCPMBCJPGLOIIPPGHK
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 : นายธีรวฒิุ หนูสังข์

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64401370703

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 3900500189044065

สาขาวชิา : เทคโนโลยยีานยนต์

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 : นายธีรวฒิุ หนูสังข์

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64401370703

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 3900500189044065ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

Company Code : 80990

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

 ตดัตามรอยประ

Ì|ç)~è*å&4È0æmç`H-ffÈ3æmçGèR!y$HaÉmç0èènÎ
   |099400109706200644013707033900500189044065160000

PILLLIPACLHFONNFDEGNJECPNAPILLLIP
OCKKKCOADFLADBHMKFCNKBDNKAOCKKKCO
LNKHKLKJOCMNAPMIKPMBABJABJOFCBKAG
OKMFALKKBHBGPNKNJNNJCDKAAGINANCAG
PAFJBCKFHCKNAFANKBJJAPPBAFJMANCBG
KJPJNJKNIAAGPNBBCDKBCJPBCDPNCPCBO
LCCCKKLAHCINAJBBCNPBCNODPIKIPNCKH
PAOOOAPALLPGPLBBCPMBBNOGLOIIPPGHK
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 : นายประภสัร์ อินพรม

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64401370704

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 3901200022706065

สาขาวชิา : เทคโนโลยยีานยนต์

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 : นายประภสัร์ อินพรม

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64401370704

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 3901200022706065ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

Company Code : 80990

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

 ตดัตามรอยประ

Ì|ç)~è*å&4È0æmç`H-ffÈ4æmçG!4è6f\aÉmç0èèOÎ
   |099400109706200644013707043901200022706065160000

PILLLIPACLHFONNFDAGNLECPNAPILLLIP
OCKKKCOADFLADBHMKFCMPFGNKAOCKKKCO
IKOENPKONCMNAPMIKPMACBJABJOFCBKAG
COKBOHKEPHCGPNKNJNNACDKAAGINANCAG
OHMKPMKMJLONAFANKBJBCPPBAFJMANCBG
CNFMOEKKIBLGPNBBCDKBCJPBCDPNCPCBO
LCKKCKLAHHFNAJBBCNPBCNODPIKIPNCKH
PAOOOAPALJAGPLBBCPMACNPGLOIIPPGHK
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 : นายวรีะเดช สุขสุวรรณ

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64401370705

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 3940200418081065

สาขาวชิา : เทคโนโลยยีานยนต์

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 : นายวีระเดช สุขสุวรรณ

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64401370705

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 3940200418081065ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

Company Code : 80990

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

 ตดัตามรอยประ

Ì|ç)~è*å&4È0æmç`H-ffÈ5æmçGH4$2(*aÉmç0èèEÎ
   |099400109706200644013707053940200418081065160000

PILLLIPACLHFONNFDEAMLECPNAPILLLIP
OCKKKCOADFLADBHMKFCNKFHNKAOCKKKCO
OOOBPJKLICMNAPMIKPMBCBJABJOFCBKAG
AJMGJBKENFBGPNKNJNNJADKAAGINANCAG
GOMMFOKPOOPNAFANKBJBDPPBAFJMANCBG
KJBDFIKEDEJGPNBBCDKBCJPBCDPNCPCBO
LCCCCKLIPCANAJBBCNPBCNMDPIKIPNCKH
PAOOOAPALDMGPLBBCPMACNOGLOIIPPGHK
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 : นายอภินนั อินชนะ

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64401370706

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1949900408829065

สาขาวชิา : เทคโนโลยยีานยนต์

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 : นายอภินนั อินชนะ

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64401370706

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1949900408829065ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

Company Code : 80990

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

 ตดัตามรอยประ

Ì|ç)~è*å&4È0æmç`H-ffÈ6æmç3Qz$(rzaÉmç0èè/Î
   |099400109706200644013707061949900408829065160000

PILLLIPACLHFONNFDMAPLECPNAPILLLIP
OCKKKCOADFLADBHMKFCNKBGNKAOCKKKCO
NNIHNMKKJCMNAPMIKPMJCBJABJOFCBKAG
ONFGMOKLAEBGPNKNJNNJCDKAAGINANCAG
CBPJAAKLKIKNAFANKBJBDNPBAFJMANCBG
KFLMOGKIKEDGPNBBCDKBCJPBCDPNCPCBO
LCKCKCLIHBCNAJBBCNPBCNMDPIKIPNCKH
PAOOOAPALHNGPLBBCPMBAJPGLOIIPPGHK
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 : นายต่วนรอกิบ โตะนิแต

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64401370707

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1950600218856065

สาขาวชิา : เทคโนโลยยีานยนต์

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 : นายตว่นรอกิบ โตะนิแต

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64401370707

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1950600218856065ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

Company Code : 80990

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

 ตดัตามรอยประ

Ì|ç)~è*å&4È0æmç`H-ffÈ7æmç3R\"2u\aÉmç0èèxÎ
   |099400109706200644013707071950600218856065160000

PILLLIPACLHFONNFDAGNNECPNAPILLLIP
OCKKKCOADFLADBHMKFCNKBHNKAOCKKKCO
JPLFMLKINCMNAPMIKPMJCBJABJOFCBKAG
FPLFGIKOICBGPNKNJNNJADKAAGINANCAG
JCEABLKCBEBNAFANKBJACNPBAFJMANCBG
CJPNKKKFCMMGPNBBCDKBCJPBCDPNCPCBO
LCCKKCLAPIFNAJBBCNPBCNNDPIKIPNCKH
PAOOOAPALAPGPLBBCPMADNOGLOIIPPGHK
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 : นายมูหาหมดัซูเบร เจะ๊สนิ

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64401370708

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1969100001341065

สาขาวชิา : เทคโนโลยยีานยนต์

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 : นายมูหาหมดัซูเบร เจ๊ะสนิ

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64401370708

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1969100001341065ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

Company Code : 80990

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

 ตดัตามรอยประ

Ì|ç)~è*å&4È0æmç`H-ffÈ8æmç3e*è!B*aÉmç0èèUÎ
   |099400109706200644013707081969100001341065160000

PILLLIPACLHFONNFDEANJECPNAPILLLIP
OCKKKCOADFLADBHMKFCMONCNKAOCKKKCO
OKKGILKMICMNAPMIKPMBABJABJOFCBKAG
HFNNLIKCPHCGPNKNJNNBCDKAAGINANCAG
JCBCHIKGMDENAFANKBJBCNPBAFJMANCBG
KFMFKNKGDGCGPNBBCDKBCJPBCDPNCPCBO
LCKCCKLAHMPNAJBBCNPBCPMDPIKIPNCKH
PAOOOAPALPGGPLBBCPMBAJPGLOIIPPGHK
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 : นายอะห์ลนั บินดอเลา๊ะ

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64401370709

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1950600223655065

สาขาวชิา : เทคโนโลยยีานยนต์

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 : นายอะห์ลนั บินดอเล๊าะ

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64401370709

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1950600223655065ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

Company Code : 80990

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

 ตดัตามรอยประ

Ì|ç)~è*å&4È0æmç`H-ffÈ9æmç3R\"7aRaÉmç0èèvÎ
   |099400109706200644013707091950600223655065160000

PILLLIPACLHFONNFDEENNECPNAPILLLIP
OCKKKCOADFLADBHMKFCMLNDNKAOCKKKCO
PMPGMIKMICMNAPMIKPMAABJABJOFCBKAG
INKMDIKOHDDGPNKNJNNACDKAAGINANCAG
ONIFMBKIJCGNAFANKBJACNPBAFJMANCBG
CFLANJKAGABGPNBBCDKBCJPBCDPNCPCBO
LCCCKKLIHLPNAJBBCNPBCNNDPIKIPNCKH
PAOOOAPALIEGPLBBCPMADNOGLOIIPPGHK
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 : นายมูฮมัมดัซูฟียนั ดะ๊

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64401370710

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1960500332975065

สาขาวชิา : เทคโนโลยยีานยนต์

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 : นายมูฮมัมดัซูฟียนั ด๊ะ

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64401370710

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1960500332975065ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

Company Code : 80990

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

 ตดัตามรอยประ

Ì|ç)~è*å&4È0æmç`H-fgÈ0æmç3\R#@åRaÉmç0èè6Î
   |099400109706200644013707101960500332975065160000

PILLLIPACLHFONNFDEEPNEAPNAPILLLIP
OCKKKCOADFLADBHMKFCNOFCNKAOCKKKCO
NOOAKIKNOCMNAPMIKPMICBJABJOFCBKAG
JBGNENKANFDGPNKNJNNAADKAAGINANCAG
NFOGMHKHCEENAFANKBJAANPBAFJMANCBG
KJIHGDKLHIPGPNBBCDKBCJPBCDPNCPCBO
LCKKCKLAPICNAJBBCNPBCPMDPIKIPNCKH
PAOOOAPALCGGPLBBCPMBBNOGLOIIPPGHK
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 : นายปฐมพงศ ์จินดาวงศ์

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64401370711

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1909800391924065

สาขาวชิา : เทคโนโลยยีานยนต์

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 : นายปฐมพงศ ์จินดาวงศ์

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64401370711

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1909800391924065ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

Company Code : 80990

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

 ตดัตามรอยประ

Ì|ç)~è*å&4È0æmç`H-fgÈ1æmç3)p#{|HaÉmç0èèYÎ
   |099400109706200644013707111909800391924065160000

PILLLIPACLHFONNFDEGPLEAPNAPILLLIP
OCKKKCOADFLADBHMKFCNOFDNKAOCKKKCO
OLJGPJKNLCMNAPMIKPMJABJABJOFCBKAG
IDCMLDKOEHCGPNKNJNNBADKAAGINANCAG
OCGNGIKKGLKNAFANKBJIANPBAFJMANCBG
CJMILNKJLEIGPNBBCDKBCJPBCDPNCPCBO
LCKCKCLIPIANAJBBCNPBCNODPIKIPNCKH
PAOOOAPALIPGPLBBCPMBCJPGLOIIPPGHK
IIIIIIIAIIAIIAIAAIIIAIIAIAIIIIAIIScan QR-Code ชาํระเงิน 

ผูรั้บเงิน :

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

บาท1,600.00จาํนวนเงนิทงัหมด :

จาํนวนเงิน(ตวัอกัษร) : หนึงพนัหกรอ้ยบาทถว้น


