
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 : นายกอ้งเกียรติ เขม็ขาว

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64409010701

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1919900296524065

สาขาวชิา : เทคโนโลยสีารสนเทศ

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 : นายกอ้งเกียรติ เขม็ขาว

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64409010701

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1919900296524065ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

Company Code : 80990

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

 ตดัตามรอยประ

Ì|ç)~è*å&4È0æmç`Hz*fÈ1æmç33z"äTHaÉmç0èè7Î
   |099400109706200644090107011919900296524065160000

PILLLIPACLHFONNFDEGPLECPNAPILLLIP
OCKKKCOADFLADBHMKFCNPFDNKAOCKKKCO
LMOBPPKKPCMNAPMIKPMADBJBAJOFCBKAG
AOKJFIKKGFDGPNKNJNNBADKBCGINANCAG
NDAIKOKHPDDNAFANKBJICNPBAFJMANCBG
KNHBLKKJEICGPNBBCDKBCJPJCDPNCPCBO
LCCCKCLIHBHNAJBBCNPBCNPDPIKIPNCKH
PAOOOAPALJCGPLBBCPMBAJPGLOIIPPGHK
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 : นายกิตติพงษ ์สุวรรณกาญจน์

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64409010702

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1909802511218065

สาขาวชิา : เทคโนโลยสีารสนเทศ

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 : นายกิตติพงษ ์สุวรรณกาญจน์

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64409010702

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1909802511218065ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

Company Code : 80990

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

 ตดัตามรอยประ

Ì|ç)~è*å&4È0æmç`Hz*fÈ2æmç3)p9+5paÉmç0èè_Î
   |099400109706200644090107021909802511218065160000

PILLLIPACLHFONNFDMCNPECPNAPILLLIP
OCKKKCOADFLADBHMKFCMKBCNKAOCKKKCO
PIIBOLKOPCMNAPMIKPMBABJBAJOFCBKAG
ANPPMPKINAAGPNKNJNNBADKBCGINANCAG
OJGJDDKDJEGNAFANKBJBBNPBAFJMANCBG
CNBGDDKNFJEGPNBBCDKACJPJCDPNCPCBO
LCCKKKLAPFONAJBBCNPBCNODPIKIPNCKH
PAOOOAPALGMGPLBBCPMBCJPGLOIIPPGHK
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 : นายกิตติพศ สินสงวน

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64409010703

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 2909801047958065

สาขาวชิา : เทคโนโลยสีารสนเทศ

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 : นายกิตติพศ สินสงวน

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64409010703

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 2909801047958065ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

Company Code : 80990

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

 ตดัตามรอยประ

Ì|ç)~è*å&4È0æmç`Hz*fÈ3æmç=)p*OãpaÉmç0èèxÎ
   |099400109706200644090107032909801047958065160000

PILLLIPACLHFONNFDMCNNECPNAPILLLIP
OCKKKCOADFLADBHMKFCNOBDNKAOCKKKCO
KLKDLLKIKCMNAPMIKPMIBBJBAJOFCBKAG
GFKIILKNHEDGPNKNJNNBDDKBCGINANCAG
PPIEKBKMLKKNAFANKBJBCPOBAFJMANCBG
CFOGFEKODGNGPNBBCDKBAJPJCDPNCPCBO
LCKKKKLIHCDNAJBBCNPBCNODPIKIPNCKH
PAOOOAPALCMGPLBBCPMBCJPGLOIIPPGHK
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 : นายชุติวตั รุ่งโรจน์สกลุพร

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64409010704

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1909802499722065

สาขาวชิา : เทคโนโลยสีารสนเทศ

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 : นายชุติวตั รุ่งโรจน์สกลุพร

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64409010704

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1909802499722065ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

Company Code : 80990

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

 ตดัตามรอยประ

Ì|ç)~è*å&4È0æmç`Hz*fÈ4æmç3)p8çh4aÉmç0èèAÎ
   |099400109706200644090107041909802499722065160000

PILLLIPACLHFONNFDACPLECPNAPILLLIP
OCKKKCOADFLADBHMKFCMPFGNKAOCKKKCO
OKPBILKMJCMNAPMIKPMBABJBAJOFCBKAG
MKFAGIKFJFCGPNKNJNNJADKBCGINANCAG
AFAPBNKNEMFNAFANKBJJDNPBAFJMANCBG
KFGLFOKDCENGPNBBCDKACJPJCDPNCPCBO
LCCKCCLIPFONAJBBCNPBCNODPIKIPNCKH
PAOOOAPALMEGPLBBCPMBCJPGLOIIPPGHK
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 : น.ส.ณัฐวดี ฉิมคลา้ย

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64409010705

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1959900645201065

สาขาวชิา : เทคโนโลยสีารสนเทศ

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.ณัฐวดี ฉิมคลา้ย

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64409010705

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1959900645201065ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

Company Code : 80990

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

 ตดัตามรอยประ

Ì|ç)~è*å&4È0æmç`Hz*fÈ5æmç3[z&M4*aÉmç0èèUÎ
   |099400109706200644090107051959900645201065160000

PILLLIPACLHFONNFDEANLECPNAPILLLIP
OCKKKCOADFLADBHMKFCMKFHNKAOCKKKCO
KPMFNIKILCMNAPMIKPMBBBJBAJOFCBKAG
HPMAILKIADDGPNKNJNNBDDKBCGINANCAG
FACFKDKKNNFNAFANKBJADNPBAFJMANCBG
KNPKOLKMNEBGPNBBCDKBCJPJCDPNCPCBO
LCKCKKLIPEJNAJBBCNPBCNNDPIKIPNCKH
PAOOOAPALPFGPLBBCPMBAJPGLOIIPPGHK
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 : นายทกัษิณ ชูศรี

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64409010706

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1930500217483065

สาขาวชิา : เทคโนโลยสีารสนเทศ

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 : นายทกัษิณ ชูศรี

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64409010706

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1930500217483065ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

Company Code : 80990

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

 ตดัตามรอยประ

Ì|ç)~è*å&4È0æmç`Hz*fÈ6æmç3>R"1P>aÉmç0èè,Î
   |099400109706200644090107061930500217483065160000

PILLLIPACLHFONNFDAAMLECPNAPILLLIP
OCKKKCOADFLADBHMKFCNLBGNKAOCKKKCO
PJIDPPKKLCMNAPMIKPMABBJBAJOFCBKAG
IDHINJKONGBGPNKNJNNBADKBCGINANCAG
HONGKGKDJDGNAFANKBJACNPBAFJMANCBG
KNHGPJKNJDEGPNBBCDKBCJPJCDPNCPCBO
LCKKKKLIPDKNAJBBCNPBCPPDPIKIPNCKH
PAOOOAPALEHGPLBBCPMBBNOGLOIIPPGHK
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 : นายธนทศัน์ ดวงมาลา

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64409010707

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1909802344320065

สาขาวชิา : เทคโนโลยสีารสนเทศ

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 : นายธนทศัน์ ดวงมาลา

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64409010707

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1909802344320065ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

Company Code : 80990

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

 ตดัตามรอยประ

Ì|ç)~è*å&4È0æmç`Hz*fÈ7æmç3)p7L@èaÉmç0èèTÎ
   |099400109706200644090107071909802344320065160000

PILLLIPACLHFONNFDECPLECPNAPILLLIP
OCKKKCOADFLADBHMKFCMOBHNKAOCKKKCO
ONMCJLKJLCMNAPMIKPMBDBJBAJOFCBKAG
HFDPIEKIDCDGPNKNJNNBDDKBCGINANCAG
GEEPJMKEJLINAFANKBJAANPBAFJMANCBG
KFBCJKKHPDAGPNBBCDKACJPJCDPNCPCBO
LCCKCKLAPIFNAJBBCNPBCNODPIKIPNCKH
PAOOOAPALNIGPLBBCPMBCJPGLOIIPPGHK
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 : นายธนภทัร ไพสมบูรณ์

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64409010708

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1909802538396065

สาขาวชิา : เทคโนโลยสีารสนเทศ

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 : นายธนภทัร ไพสมบูรณ์

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64409010708

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1909802538396065ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

Company Code : 80990

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

 ตดัตามรอยประ

Ì|ç)~è*å&4È0æmç`Hz*fÈ8æmç3)p9FG\aÉmç0èèdÎ
   |099400109706200644090107081909802538396065160000

PILLLIPACLHFONNFDAGMPECPNAPILLLIP
OCKKKCOADFLADBHMKFCMONCNKAOCKKKCO
PJJDJLKMNCMNAPMIKPMBCBJBAJOFCBKAG
CAIDOGKAMEBGPNKNJNNIADKBCGINANCAG
EJBKEKKBPBPNAFANKBJBBNPBAFJMANCBG
CNFJLEKPMDNGPNBBCDKACJPJCDPNCPCBO
LCCKKCLAHHCNAJBBCNPBCNODPIKIPNCKH
PAOOOAPALABGPLBBCPMBCJPGLOIIPPGHK
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 : นายประยทุธ แกว้กรงจกัร์

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64409010709

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1909800735330065

สาขาวชิา : เทคโนโลยสีารสนเทศ

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 : นายประยทุธ แกว้กรงจกัร์

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64409010709

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1909800735330065ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

Company Code : 80990

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

 ตดัตามรอยประ

Ì|ç)~è*å&4È0æmç`Hz*fÈ9æmç3)p'CAèaÉmç0èèAÎ
   |099400109706200644090107091909800735330065160000

PILLLIPACLHFONNFDECPPECPNAPILLLIP
OCKKKCOADFLADBHMKFCMONDNKAOCKKKCO
IIIDKKKLICMNAPMIKPMBBBJBAJOFCBKAG
MPHENIKGCADGPNKNJNNAADKBCGINANCAG
EFIGLIKIMMNNAFANKBJABNPBAFJMANCBG
CJHHOBKFLEPGPNBBCDKBCJPJCDPNCPCBO
LCKCCCLAHBFNAJBBCNPBCNODPIKIPNCKH
PAOOOAPALELGPLBBCPMBCJPGLOIIPPGHK
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 : นายปริทศัน์ เพช็รศรีชยั

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64409010710

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1949900412834065

สาขาวชิา : เทคโนโลยสีารสนเทศ

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 : นายปริทศัน์ เพช็รศรีชยั

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64409010710

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1949900412834065ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

Company Code : 80990

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

 ตดัตามรอยประ

Ì|ç)~è*å&4È0æmç`Hz*gÈ0æmç3Qz$,sHaÉmç0èèhÎ
   |099400109706200644090107101949900412834065160000

PILLLIPACLHFONNFDEGPPEAPNAPILLLIP
OCKKKCOADFLADBHMKFCNKFCNKAOCKKKCO
OKMHJLKMJCMNAPMIKPMICBJBAJOFCBKAG
ADOMNBKNJBCGPNKNJNNBADKBCGINANCAG
EPENOGKKCBNNAFANKBJBDNPBAFJMANCBG
KJFIKPKJILDGPNBBCDKBCJPJCDPNCPCBO
LCCCCCLIPGJNAJBBCNPBCNMDPIKIPNCKH
PAOOOAPALCHGPLBBCPMBAJPGLOIIPPGHK
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 : นายพงศธร ชุมศรี

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64409010711

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1969900363329065

สาขาวชิา : เทคโนโลยสีารสนเทศ

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 : นายพงศธร ชุมศรี

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64409010711

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1969900363329065ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

Company Code : 80990

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

 ตดัตามรอยประ

Ì|ç)~è*å&4È0æmç`Hz*gÈ1æmç3ez#_@zaÉmç0èè8Î
   |099400109706200644090107111969900363329065160000

PILLLIPACLHFONNFDMAPLEAPNAPILLLIP
OCKKKCOADFLADBHMKFCMOFDNKAOCKKKCO
MOMAJOKKLCMNAPMIKPMAABJBAJOFCBKAG
LPGLHJKBOBAGPNKNJNNADDKBCGINANCAG
DIMFPOKOBKINAFANKBJAANPBAFJMANCBG
KNOBJMKMGDBGPNBBCDKBCJPJCDPNCPCBO
LCCCCCLIPFNNAJBBCNPBCPMDPIKIPNCKH
PAOOOAPALEOGPLBBCPMBAJPGLOIIPPGHK
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 : นายพชชาวิน สาระวิโรจน์

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64409010712

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1909802465321065

สาขาวชิา : เทคโนโลยสีารสนเทศ

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 : นายพชชาวิน สาระวิโรจน์

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64409010712

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1909802465321065ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

Company Code : 80990

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

 ตดัตามรอยประ

Ì|ç)~è*å&4È0æmç`Hz*gÈ2æmç3)p8a@*aÉmç0èèyÎ
   |099400109706200644090107121909802465321065160000

PILLLIPACLHFONNFDEAPLEAPNAPILLLIP
OCKKKCOADFLADBHMKFCMOBCNKAOCKKKCO
KKMGJMKOMCMNAPMIKPMBBBJBAJOFCBKAG
FGEMKJKBECDGPNKNJNNADDKBCGINANCAG
EFIFCJKCABNNAFANKBJBDNPBAFJMANCBG
KNGCHLKMDOGGPNBBCDKACJPJCDPNCPCBO
LCCKKKLAPNCNAJBBCNPBCNODPIKIPNCKH
PAOOOAPALLCGPLBBCPMBCJPGLOIIPPGHK
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 : นายภานุพงศ์ ชุมศรี

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64409010713

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1969900363311065

สาขาวชิา : เทคโนโลยสีารสนเทศ

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 : นายภานุพงศ ์ชุมศรี

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64409010713

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1969900363311065ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

Company Code : 80990

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

 ตดัตามรอยประ

Ì|ç)~è*å&4È0æmç`Hz*gÈ3æmç3ez#_?*aÉmç0èè<Î
   |099400109706200644090107131969900363311065160000

PILLLIPACLHFONNFDEANPEAPNAPILLLIP
OCKKKCOADFLADBHMKFCMOBDNKAOCKKKCO
KKPAMKKILCMNAPMIKPMAABJBAJOFCBKAG
ECNMCBKMOFCGPNKNJNNADDKBCGINANCAG
LMOMHMKGIOGNAFANKBJAANPBAFJMANCBG
CJJHAOKADJNGPNBBCDKBCJPJCDPNCPCBO
LCCKCCLAPJCNAJBBCNPBCPMDPIKIPNCKH
PAOOOAPALLJGPLBBCPMBAJPGLOIIPPGHK
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 : นายภูมิรพี เทพเฉลิม

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64409010714

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1959900687477065

สาขาวชิา : เทคโนโลยสีารสนเทศ

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 : นายภูมิรพี เทพเฉลิม

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64409010714

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1959900687477065ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

Company Code : 80990

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

 ตดัตามรอยประ

Ì|ç)~è*å&4È0æmç`Hz*gÈ4æmç3[z&wOfaÉmç0èè9Î
   |099400109706200644090107141959900687477065160000

PILLLIPACLHFONNFDAEPNEAPNAPILLLIP
OCKKKCOADFLADBHMKFCNLFGNKAOCKKKCO
PLMHPKKMKCMNAPMIKPMABBJBAJOFCBKAG
GPDBGKKECHAGPNKNJNNBCDKBCGINANCAG
MEPAMAKCPDDNAFANKBJIDNPBAFJMANCBG
KNPPHEKFIEEGPNBBCDKBCJPJCDPNCPCBO
LCCCCKLAPJBNAJBBCNPBCNNDPIKIPNCKH
PAOOOAPALFAGPLBBCPMBAJPGLOIIPPGHK
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 : น.ส.มาดีน่า มูเก็ม

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64409010715

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1909802544167065

สาขาวชิา : เทคโนโลยสีารสนเทศ

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.มาดีน่า มูเก็ม

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64409010715

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1909802544167065ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

Company Code : 80990

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

 ตดัตามรอยประ

Ì|ç)~è*å&4È0æmç`Hz*gÈ5æmç3)p9L0faÉmç0èè8Î
   |099400109706200644090107151909802544167065160000

PILLLIPACLHFONNFDAEPJEAPNAPILLLIP
OCKKKCOADFLADBHMKFCNOFHNKAOCKKKCO
LPLGIKKIJCMNAPMIKPMBDBJBAJOFCBKAG
LEAMEEKLBFCGPNKNJNNBDDKBCGINANCAG
LCDDBNKDCMPNAFANKBJBBNPBAFJMANCBG
KNGKJLKJEOCGPNBBCDKACJPJCDPNCPCBO
LCCCKCLAPEFNAJBBCNPBCNODPIKIPNCKH
PAOOOAPALCNGPLBBCPMBCJPGLOIIPPGHK
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 : นายมุนินทร คาํทินวงศ์

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64409010716

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1909802497371065

สาขาวชิา : เทคโนโลยสีารสนเทศ

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 : นายมุนินทร คาํทินวงศ์

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64409010716

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1909802497371065ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

Company Code : 80990

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

 ตดัตามรอยประ

Ì|ç)~è*å&4È0æmç`Hz*gÈ6æmç3)p8åE*aÉmç0èè/Î
   |099400109706200644090107161909802497371065160000

PILLLIPACLHFONNFDEAPNEAPNAPILLLIP
OCKKKCOADFLADBHMKFCMOBGNKAOCKKKCO
MPNHJJKNNCMNAPMIKPMABBJBAJOFCBKAG
OPENPBKHIGDGPNKNJNNBADKBCGINANCAG
DFCPKDKHKANNAFANKBJJDNPBAFJMANCBG
CNBCIJKBOFNGPNBBCDKACJPJCDPNCPCBO
LCKCKKLIHKENAJBBCNPBCNODPIKIPNCKH
PAOOOAPALMEGPLBBCPMBCJPGLOIIPPGHK
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 : น.ส.สโรชา ศรีสวสัดิ

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64409010717

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1900801070201065

สาขาวชิา : เทคโนโลยสีารสนเทศ

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.สโรชา ศรีสวสัดิ

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64409010717

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1900801070201065ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

Company Code : 80990

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

 ตดัตามรอยประ

Ì|ç)~è*å&4È0æmç`Hz*gÈ7æmç3èp*f4*aÉmç0èèjÎ
   |099400109706200644090107171900801070201065160000

PILLLIPACLHFONNFDEANLEAPNAPILLLIP
OCKKKCOADFLADBHMKFCMKBHNKAOCKKKCO
PMMDLLKLJCMNAPMIKPMBCBJBAJOFCBKAG
HHKFOGKODADGPNKNJNNABDKBCGINANCAG
HDOOHFKPFNHNAFANKBJBCNPBAFJMANCBG
KNCMILKCCPJGPNBBCDKBAJPJCDPNCPCBO
LCKKCCLAPPENAJBBCNPBCNODPIKIPNCKH
PAOOOAPALMBGPLBBCPMBCNOGLOIIPPGHK
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 : นายสิริวฒัน์ อ่อนรอด

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64409010718

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1909802222933065

สาขาวชิา : เทคโนโลยสีารสนเทศ

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 : นายสิริวฒัน์ อ่อนรอด

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64409010718

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1909802222933065ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

Company Code : 80990

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

 ตดัตามรอยประ

Ì|ç)~è*å&4È0æmç`Hz*gÈ8æmç3)p66}>aÉmç0èè7Î
   |099400109706200644090107181909802222933065160000

PILLLIPACLHFONNFDAAPPEAPNAPILLLIP
OCKKKCOADFLADBHMKFCNONCNKAOCKKKCO
JLLBMLKJPCMNAPMIKPMICBJBAJOFCBKAG
IKNMENKCMACGPNKNJNNACDKBCGINANCAG
PGOFAGKBJHANAFANKBJACNPBAFJMANCBG
CNHPPKKOPPEGPNBBCDKACJPJCDPNCPCBO
LCCKKCLIPAANAJBBCNPBCNODPIKIPNCKH
PAOOOAPALFPGPLBBCPMBCJPGLOIIPPGHK
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 : นายแสนยากร ชยัพิพฒัน์วรกุล

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64409010719

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 2931000003432065

สาขาวชิา : เทคโนโลยสีารสนเทศ

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 : นายแสนยากร ชยัพิพฒัน์วรกุล

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64409010719

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 2931000003432065ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

Company Code : 80990

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

 ตดัตามรอยประ

Ì|ç)~è*å&4È0æmç`Hz*gÈ9æmç=?èè#K4aÉmç0èèWÎ
   |099400109706200644090107192931000003432065160000

PILLLIPACLHFONNFDACPPEAPNAPILLLIP
OCKKKCOADFLADBHMKFCNLNDNKAOCKKKCO
JKJGMMKOPCMNAPMIKPMAABJBAJOFCBKAG
CIHGLNKKCHDGPNKNJNNBCDKBCGINANCAG
BEBMJFKKCMKNAFANKBJBCPOBAFJMANCBG
CBMKMIKPFDLGPNBBCDKBCJPJCDPNCPCBO
LCKKKCLIHMDNAJBBCNPBCPPDPIKIPNCKH
PAOOOAPALMIGPLBBCPMBCNPGLOIIPPGHK
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 : นายโสภณ พริกเล็ก

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64409010720

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1959900706706065

สาขาวชิา : เทคโนโลยสีารสนเทศ

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 : นายโสภณ พริกเล็ก

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64409010720

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1959900706706065ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

Company Code : 80990

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

 ตดัตามรอยประ

Ì|ç)~è*å&4È0æmç`Hz*hÈ0æmç3[z'&f\aÉmç0èèoÎ
   |099400109706200644090107201959900706706065160000

PILLLIPACLHFONNFDAGNLACPNAPILLLIP
OCKKKCOADFLADBHMKFCMPFCNKAOCKKKCO
MLIBIJKJKCMNAPMIKPMADBJBAJOFCBKAG
HDFCBJKNMHBGPNKNJNNBCDKBCGINANCAG
BLIEMKKOMCLNAFANKBJABNPBAFJMANCBG
KBDMEGKEILDGPNBBCDKBCJPJCDPNCPCBO
LCKKCKLAHKFNAJBBCNPBCNNDPIKIPNCKH
PAOOOAPALCKGPLBBCPMBAJPGLOIIPPGHK
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 : นายอภิศกัดิดา เพชรสุข

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64409010721

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1909802555177065

สาขาวชิา : เทคโนโลยสีารสนเทศ

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 : นายอภิศกัดิดา เพชรสุข

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64409010721

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1909802555177065ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

Company Code : 80990

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

 ตดัตามรอยประ

Ì|ç)~è*å&4È0æmç`Hz*hÈ1æmç3)p9W1faÉmç0èèÊÎ
   |099400109706200644090107211909802555177065160000

PILLLIPACLHFONNFDAEPNACPNAPILLLIP
OCKKKCOADFLADBHMKFCNOFDNKAOCKKKCO
KMPDOIKKNCMNAPMIKPMBBBJBAJOFCBKAG
JAHLMMKJIBCGPNKNJNNBBDKBCGINANCAG
CDEBMBKCPMGNAFANKBJBBNPBAFJMANCBG
KJHKJKKDDOHGPNBBCDKACJPJCDPNCPCBO
LCCCCCLAHELNAJBBCNPBCNODPIKIPNCKH
PAOOOAPALIHGPLBBCPMBCJPGLOIIPPGHK
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 : น.ส.อมรรัตน์ รัตนรงค์

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64409010722

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1910300103557065

สาขาวชิา : เทคโนโลยสีารสนเทศ

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.อมรรัตน์ รัตนรงค์

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 64409010722

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1910300103557065ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

Company Code : 80990

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

 ตดัตามรอยประ

Ì|ç)~è*å&4È0æmç`Hz*hÈ2æmç3*>!#WfaÉmç0èè9Î
   |099400109706200644090107221910300103557065160000

PILLLIPACLHFONNFDAENNACPNAPILLLIP
OCKKKCOADFLADBHMKFCNPBCNKAOCKKKCO
MPKBIPKJNCMNAPMIKPMAABJBAJOFCBKAG
IFNCGHKCHCBGPNKNJNNBCDKBCGINANCAG
PGECOAKKGJPNAFANKBJBANPBAFJMANCBG
CNPEEJKDEEPGPNBBCDKBCJPJCDPNCPCBO
LCCCCKLIPJPNAJBBCNPBCNPDPIKIPNCKH
PAOOOAPALNOGPLBBCPMAANOGLOIIPPGHK
IIIIIIIAIAIIIAIAAIIAAIIAIAIIIIAIIScan QR-Code ชาํระเงิน 

ผูรั้บเงิน :

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

บาท1,600.00จาํนวนเงนิทงัหมด :

จาํนวนเงิน(ตวัอกัษร) : หนึงพนัหกรอ้ยบาทถว้น


