
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 : นายชาริฟ ยะมา

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 6441010501

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1959900715594065

สาขาวชิา : เทคโนโลยยีานยนต์

สถานศึกษา : วทิยาลยัเทคนิคยะลา

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 : นายชาริฟ ยะมา

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 6441010501

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1959900715594065ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

Company Code : 80990

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

 ตดัตามรอยประ

Ì|ç)~è*å&4È0æmç`I!%!Émç3[z'/[HaÉmç0èè]Î
   |09940010970620064410105011959900715594065160000

PILLLIPACFICBAEEEECNJFANLAPILLLIP
OCKKKCOADIGFOBGFCBGNONPNPAOCKKKCO
KMPHKJKIPFDGPNKACNNJBDKBCJOFCBKAG
DHGKIMKINCONAFAIKBJBBNPBAGINANCAG
AGLAHGKIDKAGPNBNJDKBAJPBCFJMANCBG
CNMKAIKOMPINAJBNKNPABNNBADPNCPCBO
LCCKKKLIHMHGPLBBCPMBCJPDPIKIPNCLH
PAOOOAPALIFNACIBCNOBCJPGLOIIPPGHK
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 : นายซอบรี แมะยอ

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 6441010502

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1950601252802065

สาขาวชิา : เทคโนโลยยีานยนต์

สถานศึกษา : วทิยาลยัเทคนิคยะลา

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 : นายซอบรี แมะยอ

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 6441010502

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1950601252802065ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

Company Code : 80990

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

 ตดัตามรอยประ

Ì|ç)~è*å&4È0æmç`I!%"Émç3R\,Tp4aÉmç0èèMÎ
   |09940010970620064410105021950601252802065160000

PILLLIPACFICBAEEEECPLBCNLAPILLLIP
OCKKKCOADIGFOBGFCBGNKNPNPAOCKKKCO
JMOCMKKIPFDGPNKACNNBCDKBCJOFCBKAG
OPCIPOKHMHNNAFAIKBJICNPBAGINANCAG
HKBAKAKMMDKGPNBNJDKBBJPBCFJMANCBG
KBLIGOKIDFINAJBNKNPACNNBADPNCPCBO
LCKKCCLIPLAGPLBBCPMBANODPIKIPNCLH
PAOOOAPALMGNACIBCNOBCPMGLOIIPPGHK
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 : นายนาว ีเจะหลง

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 6441010503

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1900501149406065

สาขาวชิา : เทคโนโลยยีานยนต์

สถานศึกษา : วทิยาลยัเทคนิคยะลา

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 : นายนาวี เจะหลง

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 6441010503

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1900501149406065ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

Company Code : 80990

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

 ตดัตามรอยประ

Ì|ç)~è*å&4È0æmç`I!%#Émç3èR+QH\aÉmç0èè|Î
   |09940010970620064410105031900501149406065160000

PILLLIPACFICBAEEEECPJBANLAPILLLIP
OCKKKCOADIGFOBGFCBGNKNPNPAOCKKKCO
LILCLOKLPFDGPNKACNNBDDKBCJOFCBKAG
NEMEPNKOOBNNAFAIKBJBANPBAGINANCAG
IOJMHBKCOAMGPNBNJDKJDJPBCFJMANCBG
CBDJAHKBAOJNAJBNKNPBANOBADPNCPCBO
LCKKKKLAPKKGPLBBCPMBANODPIKIPNCLH
PAOOOAPALOMNACIBCNOBCNNGLOIIPPGHK
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 : นายมารูวนั ดามูซอ

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 6441010504

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1950301165670065

สาขาวชิา : เทคโนโลยยีานยนต์

สถานศึกษา : วทิยาลยัเทคนิคยะลา

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 : นายมารูวนั ดามูซอ

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 6441010504

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1950301165670065ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

Company Code : 80990

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

 ตดัตามรอยประ

Ì|ç)~è*å&4È0æmç`I!%$Émç3R>+acèaÉmç0èèUÎ
   |09940010970620064410105041950301165670065160000

PILLLIPACFICBAEEEECNLFGNLAPILLLIP
OCKKKCOADIGFOBGFCBGMPNPNPAOCKKKCO
NIJHIOKKKFDGPNKACNNADDKBCJOFCBKAG
AEPJLPKDNFPNAFAIKBJBBNPBAGINANCAG
LPMMAGKJCMPGPNBNJDKADJPBCFJMANCBG
CFHEHEKCELNNAJBNKNPBANNBADPNCPCBO
LCKKCCLAPEJGPLBBCPMBANODPIKIPNCLH
PAOOOAPALOPNACIBCNOBCPPGLOIIPPGHK
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 : นายมูฮมัมดัอามิน ผดุง

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 6441010505

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1950301161569065

สาขาวชิา : เทคโนโลยยีานยนต์

สถานศึกษา : วทิยาลยัเทคนิคยะลา

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 : นายมูฮมัมดัอามิน ผดุง

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 6441010505

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1950301161569065ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

Company Code : 80990

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

 ตดัตามรอยประ

Ì|ç)~è*å&4È0æmç`I!%%Émç3R>+]XzaÉmç0èèèÎ
   |09940010970620064410105051950301161569065160000

PILLLIPACFICBAEEEECMPFENLAPILLLIP
OCKKKCOADIGFOBGFCBGMLNPNPAOCKKKCO
IONDLMKOLFDGPNKACNNBBDKBCJOFCBKAG
IKJONAKICEONAFAIKBJBANPBAGINANCAG
MICPLCKMMHOGPNBNJDKADJPBCFJMANCBG
KFAGJGKMBPBNAJBNKNPBANNBADPNCPCBO
LCKCCKLIHKBGPLBBCPMBANODPIKIPNCLH
PAOOOAPALJGNACIBCNOBCPPGLOIIPPGHK
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 : นายวรนนท ์ทองนพรัตน์

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 6441010506

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1950400077116065

สาขาวชิา : เทคโนโลยยีานยนต์

สถานศึกษา : วทิยาลยัเทคนิคยะลา

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 : นายวรนนท ์ทองนพรัตน์

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 6441010506

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1950400077116065ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

Company Code : 80990

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

 ตดัตามรอยประ

Ì|ç)~è*å&4È0æmç`I!%&Émç3RHèm+\aÉmç0èèDÎ
   |09940010970620064410105061950400077116065160000

PILLLIPACFICBAEEEECPJBGNLAPILLLIP
OCKKKCOADIGFOBGFCBGNONPNPAOCKKKCO
IMJEJNKLMFDGPNKACNNBADKBCJOFCBKAG
DJNGIHKMCEPNAFAIKBJABNPBAGINANCAG
GLNPIOKGDOAGPNBNJDKABJPBCFJMANCBG
KFJNIHKNJALNAJBNKNPBCNNBADPNCPCBO
LCKKKKLIHBCGPLBBCPMBCNODPIKIPNCLH
PAOOOAPALKGNACIBCNOBCNMGLOIIPPGHK
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 : นายวนัอามีร เจ๊ะแต

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 6441010507

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1959900714555065

สาขาวชิา : เทคโนโลยยีานยนต์

สถานศึกษา : วทิยาลยัเทคนิคยะลา

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 : นายวนัอามีร เจ๊ะแต

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 6441010507

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1959900714555065ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

Company Code : 80990

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

 ตดัตามรอยประ

Ì|ç)~è*å&4È0æmç`I!%'Émç3[z'.WRaÉmç0èè1Î
   |09940010970620064410105071959900714555065160000

PILLLIPACFICBAEEEECNNBENLAPILLLIP
OCKKKCOADIGFOBGFCBGNPNPNPAOCKKKCO
LJKFIKKOJFDGPNKACNNBBDKBCJOFCBKAG
CPJLDGKILDPNAFAIKBJBDNPBAGINANCAG
JHNNOGKCHDNGPNBNJDKBAJPBCFJMANCBG
KJPEKBKDJCGNAJBNKNPABNNBADPNCPCBO
LCCCCCLAPDNGPLBBCPMBCJPDPIKIPNCLH
PAOOOAPALOPNACIBCNOBCJPGLOIIPPGHK
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 : นายอภิชาติ กาญจนรัตน์

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 6441010508

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1959900571797065

สาขาวชิา : เทคโนโลยยีานยนต์

สถานศึกษา : วทิยาลยัเทคนิคยะลา

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 : นายอภิชาติ กาญจนรัตน์

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 6441010508

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1959900571797065ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

Company Code : 80990

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

 ตดัตามรอยประ

Ì|ç)~è*å&4È0æmç`I!%(Émç3[z%gofaÉmç0èèåÎ
   |09940010970620064410105081959900571797065160000

PILLLIPACFICBAEEEECPNNCNLAPILLLIP
OCKKKCOADIGFOBGFCBGNONPNPAOCKKKCO
OLPHNPKMJFDGPNKACNNIBDKBCJOFCBKAG
EPIFOFKPHGNNAFAIKBJBANPBAGINANCAG
NEAPOAKDHGFGPNBNJDKABJPBCFJMANCBG
CNMADOKFLJKNAJBNKNPBBNNBADPNCPCBO
LCKKKKLIHLHGPLBBCPMBCJPDPIKIPNCLH
PAOOOAPALNJNACIBCNOBCJPGLOIIPPGHK
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 : นายอบัดุลฮากีม รีจิ

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 6441010509

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1960400111373065

สาขาวชิา : เทคโนโลยยีานยนต์

สถานศึกษา : วทิยาลยัเทคนิคยะลา

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 : นายอบัดุลฮากีม รีจิ

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 6441010509

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1960400111373065ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

Company Code : 80990

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

 ตดัตามรอยประ

Ì|ç)~è*å&4È0æmç`I!%)Émç3\H!+E>aÉmç0èèsÎ
   |09940010970620064410105091960400111373065160000

PILLLIPACFICBAEEEECPPNANLAPILLLIP
OCKKKCOADIGFOBGFCBGMPNPNPAOCKKKCO
LOLCLKKIMFDGPNKACNNAADKBCJOFCBKAG
PNDCAKKLNDMNAFAIKBJBANPBAGINANCAG
FLDDIJKAMHHGPNBNJDKBAJPBCFJMANCBG
KBJOHAKINMJNAJBNKNPBAPMBADPNCPCBO
LCCKCCLIHANGPLBBCPMBCNODPIKIPNCLH
PAOOOAPALCLNACIBCNOBCNMGLOIIPPGHK
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 : นายอบัดุลฮาซัน สาแต

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 6441010510

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1960601218361065

สาขาวชิา : เทคโนโลยยีานยนต์

สถานศึกษา : วทิยาลยัเทคนิคยะลา

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 : นายอบัดุลฮาซนั สาแต

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 6441010510

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1960601218361065ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

Company Code : 80990

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

 ตดัตามรอยประ

Ì|ç)~è*å&4È0æmç`I!%*Émç3\\,2D*aÉmç0èèYÎ
   |09940010970620064410105101960601218361065160000

PILLLIPACFICBAEEEECNPFCNPAPILLLIP
OCKKKCOADIGFOBGFCBGMLNPNPAOCKKKCO
NPNCOKKMKFDGPNKACNNAADKBCJOFCBKAG
CLDCKGKIPBONAFAIKBJBCNPBAGINANCAG
FFEDMOKHKKFGPNBNJDKJAJPBCFJMANCBG
CJAMDJKGCBKNAJBNKNPACPMBADPNCPCBO
LCCCCCLAHALGPLBBCPMBANODPIKIPNCLH
PAOOOAPALDGNACIBCNOBCPMGLOIIPPGHK
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 : นายอฟัฟาลดี เปาะแต

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 6441010511

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1941001333101065

สาขาวชิา : เทคโนโลยยีานยนต์

สถานศึกษา : วทิยาลยัเทคนิคยะลา

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 : นายอฟัฟาลดี เปาะแต

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 6441010511

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1941001333101065ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

Company Code : 80990

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

 ตดัตามรอยประ

Ì|ç)~è*å&4È0æmç`I!%+Émç3Iè-A**aÉmç0èèyÎ
   |09940010970620064410105111941001333101065160000

PILLLIPACFICBAEEEECNPFANPAPILLLIP
OCKKKCOADIGFOBGFCBGNKNPNPAOCKKKCO
KNIHMLKPIFDGPNKACNNBADKBCJOFCBKAG
AGAPCJKCNCNNAFAIKBJAANPBAGINANCAG
KKLMLGKONCBGPNBNJDKAAJPBCFJMANCBG
CJFLDHKGLCHNAJBNKNPAANMBADPNCPCBO
LCKKKCLIPJGGPLBBCPMBANPDPIKIPNCLH
PAOOOAPALFMNACIBCNOBCNOGLOIIPPGHK
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 : นายอาเดล เยง็

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 6441010512

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1941001332369065

สาขาวชิา : เทคโนโลยยีานยนต์

สถานศึกษา : วทิยาลยัเทคนิคยะลา

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 : นายอาเดล เยง็

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 6441010512

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1941001332369065ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

Company Code : 80990

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

 ตดัตามรอยประ

Ì|ç)~è*å&4È0æmç`I!%,Émç3Iè-@DzaÉmç0èèGÎ
   |09940010970620064410105121941001332369065160000

PILLLIPACFICBAEEEECMPBCNPAPILLLIP
OCKKKCOADIGFOBGFCBGMLNPNPAOCKKKCO
JOPFKKKJKFDGPNKACNNAADKBCJOFCBKAG
PKAPADKGLANNAFAIKBJACNPBAGINANCAG
DEMJLFKLHJCGPNBNJDKAAJPBCFJMANCBG
CJLKIKKBGGGNAJBNKNPAANMBADPNCPCBO
LCCKKKLAPCAGPLBBCPMBANPDPIKIPNCLH
PAOOOAPALKENACIBCNOBCNOGLOIIPPGHK
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 : นายอาทิตย ์แซ่จาง

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 6441010513

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1570700240202065

สาขาวชิา : เทคโนโลยยีานยนต์

สถานศึกษา : วทิยาลยัเทคนิคยะลา

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 : นายอาทิตย ์แซ่จาง

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 6441010513

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1570700240202065ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

Company Code : 80990

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

 ตดัตามรอยประ

Ì|ç)~è*å&4È0æmç`I!%-Émç/ff"H44aÉmç0èèfÎ
   |09940010970620064410105131570700240202065160000

PILLLIPACFICBAEEEECPLBANPAPILLLIP
OCKKKCOADIGFOBGFCBGNKNPNPAOCKKKCO
LOMHJLKIJFDGPNKACNNACDKBCJOFCBKAG
LHAHOPKLFFNNAFAIKBJBCNPBAGINANCAG
IFEDFGKCNBKGPNBNJDKBDNNBCFJMANCBG
CBEGOFKEPMENAJBNKNPACPNBADPNCPCBO
LCKCCKLIPHEGPLBBCPMBCNODPIKIPNCLH
PAOOOAPALIDNACIBCNOBCPNGLOIIPPGHK
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 : นายอิรฟาน มะแซ

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 6441010514

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1949900383303065

สาขาวชิา : เทคโนโลยยีานยนต์

สถานศึกษา : วทิยาลยัเทคนิคยะลา

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 : นายอิรฟาน มะแซ

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 6441010514

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1949900383303065ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

Company Code : 80990

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

 ตดัตามรอยประ

Ì|ç)~è*å&4È0æmç`I!%.Émç3Qz#s>>aÉmç0èèpÎ
   |09940010970620064410105141949900383303065160000

PILLLIPACFICBAEEEECPPFGNPAPILLLIP
OCKKKCOADIGFOBGFCBGNKNPNPAOCKKKCO
MOOBPNKJNFDGPNKACNNAADKBCJOFCBKAG
DODBACKOJEONAFAIKBJAANPBAGINANCAG
NPPCDOKJJAKGPNBNJDKBCJPBCFJMANCBG
KNEEOAKENAINAJBNKNPIANMBADPNCPCBO
LCKCCKLAPLKGPLBBCPMBCJPDPIKIPNCLH
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 : นายอิสกนัดา หะยีบากา

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 6441010515

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1940500142181065

สาขาวชิา : เทคโนโลยยีานยนต์

สถานศึกษา : วทิยาลยัเทคนิคยะลา

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 : นายอิสกนัดา หะยบีากา

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 6441010515

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1940500142181065ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

Company Code : 80990

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

 ตดัตามรอยประ

Ì|ç)~è*å&4È0æmç`I!%/Émç3HR!J2*aÉmç0èè!Î
   |09940010970620064410105151940500142181065160000

PILLLIPACFICBAEEEECNPFENPAPILLLIP
OCKKKCOADIGFOBGFCBGNKNPNPAOCKKKCO
MLOFKOKIMFDGPNKACNNJADKBCJOFCBKAG
DFGDCIKNHGNNAFAIKBJACNPBAGINANCAG
FOMKNGKHIJEGPNBNJDKBDJPBCFJMANCBG
KJNCGMKOAFDNAJBNKNPBANMBADPNCPCBO
LCCKCKLIPGOGPLBBCPMBCNODPIKIPNCLH
PAOOOAPALEKNACIBCNOBCNNGLOIIPPGHK
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 : นายอิสมาแอล แยกาจิ

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 6441010516

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 5950601032457065

สาขาวชิา : เทคโนโลยยีานยนต์

สถานศึกษา : วทิยาลยัเทคนิคยะลา

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 : นายอิสมาแอล แยกาจิ

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 6441010516

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 5950601032457065ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

Company Code : 80990

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

 ตดัตามรอยประ

Ì|ç)~è*å&4È0æmç`I!%0Émç[R\*@MfaÉmç0èèoÎ
   |09940010970620064410105165950601032457065160000

PILLLIPACFICBAEEEECPNBGNPAPILLLIP
OCKKKCOADIGFOBGFCBGNPNPNPAOCKKKCO
JJPFLNKNJFDGPNKACNNBDDKBCJOFCBKAG
KHJIGGKBICONAFAIKBJACNNBAGINANCAG
NOLENMKJPELGPNBNJDKAAJPBCFJMANCBG
KJOBALKKDMCNAJBNKNPBCNNBADPNCPCBO
LCCCCCLAHDBGPLBBCPMBANODPIKIPNCLH
PAOOOAPALAONACIBCNOBCPMGLOIIPPGHK
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 : นายฮากิม แวอุมา

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 6441010517

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1959900624459065

สาขาวชิา : เทคโนโลยยีานยนต์

สถานศึกษา : วทิยาลยัเทคนิคยะลา

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 : นายฮากิม แวอุมา

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 6441010517

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1959900624459065ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

Company Code : 80990

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

 ตดัตามรอยประ

Ì|ç)~è*å&4È0æmç`I!%1Émç3[z&8MzaÉmç0èèãÎ
   |09940010970620064410105171959900624459065160000

PILLLIPACFICBAEEEECMPBENPAPILLLIP
OCKKKCOADIGFOBGFCBGNPNPNPAOCKKKCO
MKNFJPKOOFDGPNKACNNBDDKBCJOFCBKAG
NOBLNOKODAPNAFAIKBJBDNPBAGINANCAG
JOHJMAKEIGOGPNBNJDKACJPBCFJMANCBG
CJDDAJKLKMANAJBNKNPADNNBADPNCPCBO
LCCKCKLIHNAGPLBBCPMBCJPDPIKIPNCLH
PAOOOAPALHFNACIBCNOBCJPGLOIIPPGHK
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 : นายฮาฟีส หามีน

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 6441010518

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1959800149929065

สาขาวชิา : เทคโนโลยยีานยนต์

สถานศึกษา : วทิยาลยัเทคนิคยะลา

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 : นายฮาฟีส หามีน

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 6441010518

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1959800149929065ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

Company Code : 80990

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

 ตดัตามรอยประ

Ì|ç)~è*å&4È0æmç`I!%2Émç3[p!Q|zaÉmç0èèmÎ
   |09940010970620064410105181959800149929065160000

PILLLIPACFICBAEEEECMPNCNPAPILLLIP
OCKKKCOADIGFOBGFCBGMKNPNPAOCKKKCO
LKODOMKNIFDGPNKACNNBADKBCJOFCBKAG
BPDDDAKLLEPNAFAIKBJJANPBAGINANCAG
GKIJEFKJIAIGPNBNJDKJDJPBCFJMANCBG
CJDEEEKAAFINAJBNKNPBANNBADPNCPCBO
LCCCCKLIHIAGPLBBCPMBCJPDPIKIPNCLH
PAOOOAPALBJNACIBCNOBCJOGLOIIPPGHK
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 : นายฮุสรอน มะสะอาว

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 6441010519

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1959900672674065

สาขาวชิา : เทคโนโลยยีานยนต์

สถานศึกษา : วทิยาลยัเทคนิคยะลา

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 : นายฮุสรอน มะสะอาว

รหสัประจาํตวันกัศึกษา (Ref.1) : 6441010519

เลขบตัรประชาชนและภาคเรียน (Ref.2) : 1959900672674065ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน)

Company Code : 80990

สําหรับเจ้าหน้าทีธนาคาร  

 ตดัตามรอยประ

Ì|ç)~è*å&4È0æmç`I!%3Émç3[z&hcHaÉmç0èèpÎ
   |09940010970620064410105191959900672674065160000

PILLLIPACFICBAEEEECNJNANPAPILLLIP
OCKKKCOADIGFOBGFCBGMPNPNPAOCKKKCO
MINGJOKPLFDGPNKACNNADDKBCJOFCBKAG
GEFMOEKCFEMNAFAIKBJACNPBAGINANCAG
IEADAMKEHHNGPNBNJDKABJPBCFJMANCBG
KFDCHAKNHPKNAJBNKNPADNNBADPNCPCBO
LCCKKCLAHKKGPLBBCPMBCJPDPIKIPNCLH
PAOOOAPALEINACIBCNOBCJPGLOIIPPGHK
IIIIIIIAIIIAIAAAAIIAAIIAIAIIIIAIIScan QR-Code ชาํระเงิน 

ผูรั้บเงิน :

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

บาท1,600.00จาํนวนเงนิทงัหมด :

จาํนวนเงิน(ตวัอกัษร) : หนึงพนัหกรอ้ยบาทถว้น


