
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 : นายต่วนอฟัฟาน หนิเตะ๊

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 6441010101

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1940201192951065

สาขาวชิา : เทคโนโลยยีานยนต์

สถานศึกษา : วทิยาลยัเทคนิคปัตตานี

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 : นายตว่นอฟัฟาน หนิเตะ๊

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 6441010101

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1940201192951065ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

Company Code : 80990

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

 ตดัตามรอยประ

Ì|ç)~è*å&4È0æmç`I!!!Émç3H4+|ã*aÉmç0èè!Î
   |09940010970620064410101011940201192951065160000

PILLLIPACFICBAEEEECNPFANLAPILLLIP
OCKKKCOADIGFOBGFCBGNPNPNOAOCKKKCO
NPKENNKIJFDGPNKACNNBADKBCJOFCBKAG
IKEGPPKEOCPNAFAIKBJICNPBAGINANCAG
BMGOIGKNNBJGPNBNJDKBAJPBCFJMANCBG
CBLABJKIBBCNAJBNKNPJANMBADPNCPCBO
LCKCCCLAHCIGPLBBCPMBANODPIKIPNCLH
PAOOOAPALHENACIBCNOBCPOGLOIIPPGHK
IIIIIIIAIIAAIAAAAIIAAIIAIAIIIIAIIScan 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 : นายปวรุตม ์เซ่งลอยเลือน

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 6441010102

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1949900397240065

สาขาวชิา : เทคโนโลยยีานยนต์

สถานศึกษา : วทิยาลยัเทคนิคปัตตานี

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 : นายปวรุตม ์เซ่งลอยเลือน

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 6441010102

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1949900397240065ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

Company Code : 80990

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

 ตดัตามรอยประ

Ì|ç)~è*å&4È0æmç`I!!"Émç3Qz#å8èaÉmç0èèOÎ
   |09940010970620064410101021949900397240065160000

PILLLIPACFICBAEEEECNLBCNLAPILLLIP
OCKKKCOADIGFOBGFCBGNLNPNOAOCKKKCO
LPLAJPKNOFDGPNKACNNACDKBCJOFCBKAG
GKHFAIKOMDNNAFAIKBJABNPBAGINANCAG
BNHDFOKCOEAGPNBNJDKBAJPBCFJMANCBG
KJDGOAKIMEENAJBNKNPIANMBADPNCPCBO
LCCCKKLIHBGGPLBBCPMBCJPDPIKIPNCLH
PAOOOAPALHDNACIBCNOBCJPGLOIIPPGHK
IIIIIIIAIIIAIAAAAIIAAIIAIAIIIIAIIScan 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 : นายมูฮมัหมดัฟาลิด มะซู

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 6441010103

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1960300120371065

สาขาวชิา : เทคโนโลยยีานยนต์

สถานศึกษา : วทิยาลยัเทคนิคปัตตานี

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 : นายมูฮมัหมดัฟาลิด มะซู

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 6441010103

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1960300120371065ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

Company Code : 80990

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

 ตดัตามรอยประ

Ì|ç)~è*å&4È0æmç`I!!#Émç3\>!4E*aÉmç0èè?Î
   |09940010970620064410101031960300120371065160000

PILLLIPACFICBAEEEECNPBANLAPILLLIP
OCKKKCOADIGFOBGFCBGMPNPNOAOCKKKCO
OKIEPIKLMFDGPNKACNNAADKBCJOFCBKAG
GNODAKKHMFNNAFAIKBJBCNPBAGINANCAG
MENACPKLAOLGPNBNJDKACJPBCFJMANCBG
KNIJHNKJHMGNAJBNKNPBAPMBADPNCPCBO
LCCCCCLAPKCGPLBBCPMBCNODPIKIPNCLH
PAOOOAPALEBNACIBCNOBCPPGLOIIPPGHK
IIIIIIIAIAIAIAAAAIIAAIIAIAIIIIAIIScan 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 : นายรุสลนั มามะ

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 6441010104

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1940500140987065

สาขาวชิา : เทคโนโลยยีานยนต์

สถานศึกษา : วทิยาลยัเทคนิคปัตตานี

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 : นายรุสลนั มามะ

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 6441010104

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1940500140987065ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

Company Code : 80990

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

 ตดัตามรอยประ

Ì|ç)~è*å&4È0æmç`I!!$Émç3HR!HæfaÉmç0èèIÎ
   |09940010970620064410101041940500140987065160000

PILLLIPACFICBAEEEECPNFGNLAPILLLIP
OCKKKCOADIGFOBGFCBGNKNPNOAOCKKKCO
IONBNMKLOFDGPNKACNNJADKBCJOFCBKAG
LMHGJAKOKAPNAFAIKBJJCNPBAGINANCAG
GBOHJHKNGIMGPNBNJDKBDJPBCFJMANCBG
CJHHAHKCJCANAJBNKNPBANMBADPNCPCBO
LCCKKKLAHACGPLBBCPMBCNODPIKIPNCLH
PAOOOAPALPCNACIBCNOBCNNGLOIIPPGHK
IIIIIIIAIAAAIAAAAIIAAIIAIAIIIIAIIScan 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 : นายเรืองศกัดิ หลาํแซ่อิม

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 6441010105

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1900101293712065

สาขาวชิา : เทคโนโลยยีานยนต์

สถานศึกษา : วทิยาลยัเทคนิคปัตตานี

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 : นายเรืองศกัดิ หลาํแซ่อิม

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 6441010105

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1900101293712065ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

Company Code : 80990

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

 ตดัตามรอยประ

Ì|ç)~è*å&4È0æmç`I!!%Émç3è*,}g4aÉmç0èèsÎ
   |09940010970620064410101051900101293712065160000

PILLLIPACFICBAEEEECPLFENLAPILLLIP
OCKKKCOADIGFOBGFCBGNONPNOAOCKKKCO
MLPEPKKOOFDGPNKACNNABDKBCJOFCBKAG
DJPCJGKDBHONAFAIKBJAANPBAGINANCAG
NEAMJMKGPNJGPNBNJDKBAJPBCFJMANCBG
CJEGEJKIEKENAJBNKNPICNOBADPNCPCBO
LCCKCKLAPEJGPLBBCPMBANODPIKIPNCLH
PAOOOAPALLONACIBCNOBCNPGLOIIPPGHK
IIIIIIIAIIIAIAAAAIIAAIIAIAIIIIAIIScan 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 : นายศรนารายณ์ ปัตนราษฎร์

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 6441010106

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1959900625641065

สาขาวชิา : เทคโนโลยยีานยนต์

สถานศึกษา : วทิยาลยัเทคนิคปัตตานี

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 : นายศรนารายณ์ ปัตนราษฎร์

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 6441010106

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1959900625641065ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

Company Code : 80990

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

 ตดัตามรอยประ

Ì|ç)~è*å&4È0æmç`I!!&Émç3[z&9`*aÉmç0èè*Î
   |09940010970620064410101061959900625641065160000

PILLLIPACFICBAEEEECNPBGNLAPILLLIP
OCKKKCOADIGFOBGFCBGNLNPNOAOCKKKCO
JPKDJOKJKFDGPNKACNNADDKBCJOFCBKAG
OAKKGNKJCHNNAFAIKBJBBNPBAGINANCAG
LHLGEKKBPCEGPNBNJDKACJPBCFJMANCBG
CFEGPBKOLOJNAJBNKNPADNNBADPNCPCBO
LCCKCKLIHMBGPLBBCPMBCJPDPIKIPNCLH
PAOOOAPALCENACIBCNOBCJPGLOIIPPGHK
IIIIIIIAIIAAIAAAAIIAAIIAIAIIIIAIIScan 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 : นายอรัฟาน ฮาแวมาเนาะ

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 6441010108

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1969900327900065

สาขาวชิา : เทคโนโลยยีานยนต์

สถานศึกษา : วทิยาลยัเทคนิคปัตตานี

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 : นายอรัฟาน ฮาแวมาเนาะ

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 6441010108

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1969900327900065ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

Company Code : 80990

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

 ตดัตามรอยประ

Ì|ç)~è*å&4È0æmç`I!!(Émç3ez#;zèaÉmç0èètÎ
   |09940010970620064410101081969900327900065160000

PILLLIPACFICBAEEEECNLNCNLAPILLLIP
OCKKKCOADIGFOBGFCBGNKNPNOAOCKKKCO
LJMEJLKLLFDGPNKACNNBADKBCJOFCBKAG
DPDJGGKKIFMNAFAIKBJIBNPBAGINANCAG
MPFFOIKMONHGPNBNJDKACJPBCFJMANCBG
CFDHNPKMAAPNAJBNKNPAAPMBADPNCPCBO
LCKKCCLAPMKGPLBBCPMBCJPDPIKIPNCLH
PAOOOAPALFHNACIBCNOBCJPGLOIIPPGHK
IIIIIIIAIIIAIAAAAIIAAIIAIAIIIIAIIScan 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 : นายอาดมั สามะอิ

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 6441010109

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1959900680979065

สาขาวชิา : เทคโนโลยยีานยนต์

สถานศึกษา : วทิยาลยัเทคนิคปัตตานี

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 : นายอาดมั สามะอิ

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 6441010109

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1959900680979065ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

Company Code : 80990

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

 ตดัตามรอยประ

Ì|ç)~è*å&4È0æmç`I!!)Émç3[z&påzaÉmç0èèZÎ
   |09940010970620064410101091959900680979065160000

PILLLIPACFICBAEEEECMPNANLAPILLLIP
OCKKKCOADIGFOBGFCBGMPNPNOAOCKKKCO
LLNGMLKMJFDGPNKACNNBADKBCJOFCBKAG
MIHNNKKCCCPNAFAIKBJJCNPBAGINANCAG
GEECLKKAADNGPNBNJDKBCJPBCFJMANCBG
KNFPJPKLDECNAJBNKNPIDNNBADPNCPCBO
LCKCCKLIHCDGPLBBCPMBCJPDPIKIPNCLH
PAOOOAPALJMNACIBCNOBCJPGLOIIPPGHK
IIIIIIIAIIAAIAAAAIIAAIIAIAIIIIAIIScan 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 : นายอาดือนนั ดามะ

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 6441010110

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1940101261993065

สาขาวชิา : เทคโนโลยยีานยนต์

สถานศึกษา : วทิยาลยัเทคนิคปัตตานี

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 : นายอาดือนนั ดามะ

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 6441010110

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1940101261993065ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

Company Code : 80990

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

 ตดัตามรอยประ

Ì|ç)~è*å&4È0æmç`I!!*Émç3H*,]ç>aÉmç0èè)Î
   |09940010970620064410101101940101261993065160000

PILLLIPACFICBAEEEECPPFCNPAPILLLIP
OCKKKCOADIGFOBGFCBGNONPNOAOCKKKCO
OMPHKKKNNFDGPNKACNNJADKBCJOFCBKAG
MMPGLMKCOBNNAFAIKBJJANPBAGINANCAG
LMNAHJKCPHGGPNBNJDKADJPBCFJMANCBG
KBADHGKEGCMNAJBNKNPACNMBADPNCPCBO
LCCKKKLAPDJGPLBBCPMBANODPIKIPNCLH
PAOOOAPALMINACIBCNOBCNPGLOIIPPGHK
IIIIIIIAIIIAIAAAAIIAAIIAIAIIIIAIIScan 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 : นายอายบุ เจะนะ

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 6441010111

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1940701137428065

สาขาวชิา : เทคโนโลยยีานยนต์

สถานศึกษา : วทิยาลยัเทคนิคปัตตานี

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 : นายอายบุ เจะนะ

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 6441010111

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1940701137428065ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

Company Code : 80990

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

 ตดัตามรอยประ

Ì|ç)~è*å&4È0æmç`I!!+Émç3Hf+EJpaÉmç0èèzÎ
   |09940010970620064410101111940701137428065160000

PILLLIPACFICBAEEEECMLFANPAPILLLIP
OCKKKCOADIGFOBGFCBGMKNPNOAOCKKKCO
JLIBJKKJNFDGPNKACNNBDDKBCJOFCBKAG
ICJJAKKGIAPNAFAIKBJABNPBAGINANCAG
BNABGOKCOFLGPNBNJDKAAJPBCFJMANCBG
KBHIBBKDFOLNAJBNKNPBANMBADPNCPCBO
LCCKCKLIHJOGPLBBCPMBANODPIKIPNCLH
PAOOOAPALJGNACIBCNOBCPNGLOIIPPGHK
IIIIIIIAIIIAIAAAAIIAAIIAIAIIIIAIIScan 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 : นายอาริฟ การีนา

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 6441010112

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1949900404874065

สาขาวชิา : เทคโนโลยยีานยนต์

สถานศึกษา : วทิยาลยัเทคนิคปัตตานี

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 : นายอาริฟ การีนา

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 6441010112

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1949900404874065ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

Company Code : 80990

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

 ตดัตามรอยประ

Ì|ç)~è*å&4È0æmç`I!!,Émç3Qz$$wHaÉmç0èèZÎ
   |09940010970620064410101121949900404874065160000

PILLLIPACFICBAEEEECNJBCNPAPILLLIP
OCKKKCOADIGFOBGFCBGMPNPNOAOCKKKCO
KPOHNKKJPFDGPNKACNNBCDKBCJOFCBKAG
GPCKNOKAGANNAFAIKBJJDNPBAGINANCAG
BFOLGEKJFOBGPNBNJDKBCJPBCFJMANCBG
CBCKJPKFOEENAJBNKNPBDNMBADPNCPCBO
LCKKCCLIPKNGPLBBCPMBCJPDPIKIPNCLH
PAOOOAPALNGNACIBCNOBCJPGLOIIPPGHK
IIIIIIIAIAAAIAAAAIIAAIIAIAIIIIAIIScan 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 : นายอิสมาแอ ฮาแว

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 6441010113

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1940400099063065

สาขาวชิา : เทคโนโลยยีานยนต์

สถานศึกษา : วทิยาลยัเทคนิคปัตตานี

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 : นายอิสมาแอ ฮาแว

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 6441010113

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1940400099063065ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

Company Code : 80990

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

 ตดัตามรอยประ

Ì|ç)~è*å&4È0æmç`I!!-Émç3HHèç&>aÉmç0èè[Î
   |09940010970620064410101131940400099063065160000

PILLLIPACFICBAEEEECPPBANPAPILLLIP
OCKKKCOADIGFOBGFCBGMLNPNOAOCKKKCO
KKNEJJKOJFDGPNKACNNBCDKBCJOFCBKAG
CEBOAFKBPEONAFAIKBJBANPBAGINANCAG
KLGKJCKLIGGGPNBNJDKJAJPBCFJMANCBG
KFNPLMKABFCNAJBNKNPJCNMBADPNCPCBO
LCKCKCLAPNEGPLBBCPMBCNODPIKIPNCLH
PAOOOAPALHMNACIBCNOBCNMGLOIIPPGHK
IIIIIIIAIAAAIAAAAIIAAIIAIAIIIIAIIScan 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 : นายนิโซ๊ะ หะยีนิแว

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 6441010114

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1940300259484065

สาขาวชิา : เทคโนโลยยีานยนต์

สถานศึกษา : วทิยาลยัเทคนิคปัตตานี

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 : นายนิโซ๊ะ หะยนิีแว

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 6441010114

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1940300259484065ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

Company Code : 80990

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

 ตดัตามรอยประ

Ì|ç)~è*å&4È0æmç`I!!.Émç3H>"[PHaÉmç0èè\Î
   |09940010970620064410101141940300259484065160000

PILLLIPACFICBAEEEECNJFGNPAPILLLIP
OCKKKCOADIGFOBGFCBGNKNPNOAOCKKKCO
NLMAPNKIPFDGPNKACNNJDDKBCJOFCBKAG
FCKKKHKNGGMNAFAIKBJBANPBAGINANCAG
MMOAKBKLHACGPNBNJDKJBJPBCFJMANCBG
KFJJGBKMHFANAJBNKNPACNMBADPNCPCBO
LCKCCCLIPOLGPLBBCPMBCNODPIKIPNCLH
PAOOOAPALKLNACIBCNOBCPPGLOIIPPGHK
IIIIIIIAIAAAIAAAAIIAAIIAIAIIIIAIIScan 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 : นายวชัพล หวนัดุหมนั

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 6441010115

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1900101275595065

สาขาวชิา : เทคโนโลยยีานยนต์

สถานศึกษา : วทิยาลยัเทคนิคปัตตานี

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 : นายวชัพล หวนัดุหมนั

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 6441010115

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1900101275595065ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

Company Code : 80990

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

 ตดัตามรอยประ

Ì|ç)~è*å&4È0æmç`I!!/Émç3è*,k[RaÉmç0èè,Î
   |09940010970620064410101151900101275595065160000

PILLLIPACFICBAEEEECNNFENPAPILLLIP
OCKKKCOADIGFOBGFCBGNONPNOAOCKKKCO
MMNAOIKKIFDGPNKACNNJBDKBCJOFCBKAG
FOPBHLKEMHNNAFAIKBJBBNPBAGINANCAG
INEJJFKOEMMGPNBNJDKABJPBCFJMANCBG
CFJKDEKLDLBNAJBNKNPACNOBADPNCPCBO
LCKCCKLAPMKGPLBBCPMBANODPIKIPNCLH
PAOOOAPALHINACIBCNOBCNPGLOIIPPGHK
IIIIIIIAIAAAIAAAAIIAAIIAIAIIIIAIIScan 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 : นายอบัดุลเลา๊ะ ระสอปุุ

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 6441010117

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1900601156854065

สาขาวชิา : เทคโนโลยยีานยนต์

สถานศึกษา : วทิยาลยัเทคนิคปัตตานี

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 : นายอบัดุลเล๊าะ ระสอปุุ

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 6441010117

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1900601156854065ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

Company Code : 80990

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

 ตดัตามรอยประ

Ì|ç)~è*å&4È0æmç`I!!1Émç3è\+XuHaÉmç0èèbÎ
   |09940010970620064410101171900601156854065160000

PILLLIPACFICBAEEEECNJBENPAPILLLIP
OCKKKCOADIGFOBGFCBGNPNPNOAOCKKKCO
PNKEJLKJLFDGPNKACNNBCDKBCJOFCBKAG
AMJAJBKDIEONAFAIKBJIDNPBAGINANCAG
HPLEIFKEMBBGPNBNJDKBBJPBCFJMANCBG
CNPHDJKJJIDNAJBNKNPBANOBADPNCPCBO
LCCKCKLAPGGGPLBBCPMBANODPIKIPNCLH
PAOOOAPALHCNACIBCNOBCPMGLOIIPPGHK
IIIIIIIAIIAAIAAAAIIAAIIAIAIIIIAIIScan 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 : นายสาเหะไซฟู เดร์แม

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 6441010118

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1940900274441065

สาขาวชิา : เทคโนโลยยีานยนต์

สถานศึกษา : วทิยาลยัเทคนิคปัตตานี

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 : นายสาเหะไซฟู เดร์แม

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 6441010118

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1940900274441065ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

Company Code : 80990

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

 ตดัตามรอยประ

Ì|ç)~è*å&4È0æmç`I!!2Émç3Hz"jL*aÉmç0èè=Î
   |09940010970620064410101181940900274441065160000

PILLLIPACFICBAEEEECNPNCNPAPILLLIP
OCKKKCOADIGFOBGFCBGNLNPNOAOCKKKCO
OJLGMIKPNFDGPNKACNNBDDKBCJOFCBKAG
LLJCGJKGEDPNAFAIKBJBDNPBAGINANCAG
CBMIKOKMLIAGPNBNJDKABJPBCFJMANCBG
KBGLBNKBGEONAJBNKNPACNMBADPNCPCBO
LCCCCCLAPGAGPLBBCPMBCNODPIKIPNCLH
PAOOOAPALCDNACIBCNOBCJPGLOIIPPGHK
IIIIIIIAIIAAIAAAAIIAAIIAIAIIIIAIIScan QR-Code ชาํระเงิน 

ผูรั้บเงิน :

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

บาท1,600.00จาํนวนเงนิทงัหมด :

จาํนวนเงิน(ตวัอกัษร) : หนึงพนัหกรอ้ยบาทถว้น


