
จํานวนเงินเปนตัวอักษร

กําหนดชําระเงินภายในวันที่  -

สามพันหนึ่งรอยบาทถวน

ชื่อ-ชื่อสกุล

64301010001 โทร 0653673964 เลขที่ 65183036102010410

นายกัจษมาทร  สมสูงเนิน

สาขาวิชา

สาขางาน

เทคนิคเครื่องกล

เทคนิคยานยนต

ชั้น ปวส.2/1 643010101 : ปวส.1 เทคนิคยานยนตกลุม

ภาคเรียนที่ ปการศึกษา1 2565

วันที่ลงทะเบียน ........./.............../...........

รายวิชา ช. ท. ป. น. คน.

45 2 43 13 1300รวม
ลงชื่อ......................................................นักศึกษา

บาท

-ชําระไดทุกสาขาทั่วประเทศ

REF.1NO/ รหัสประจําตัว

( พิมพครั้งที่ 0 )

- รับชําระเทาจํานวนเงินที่ระบุไวเทานั้น

3,100.00

REF.2NO/ เลขที่ใบแจงหนี้

จํานวนเงินเปนตัวเลข

ชื่อ-ชื่อสกุล

หมายเหตุ

64301010001

1/2565

ใบแจงการชําระเงิน

65183036102010410

ภาค/ปการศึกษา

นายกัจษมาทร  สมสูงเนิน

สวนที่ 2 ธนาคาร

วันที่พิมพรายงาน 9 พฤษภาคม 2565 09:26 น.

| 64301010001 65183036102010410 310000

วิรยา  จันทวงศผูพิมพ

เจาหนาที่ธนาคารผูรับเงิน
............................................

คาใชบริการอินเตอรเน็ต 400 บาท
คาจางครูหรือผูเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ 200 บาท
คารักษาสภาพแวดลอม 500 บาท
คาประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุ 150 บาท
คาตรวจหาสารเสพติด/ตรวจสุขภาพ 150 บาท
คาใชบริการหองสมุด 100 บาท
คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 300 บาท
คาลงทะเบียนรายวิชา 1,300 บาท

สามพันหนึ่งรอยบาทถวน

3,100.00

รวมเงิน 3,100.00

บาท

บาท

คาปรับ  0.00 บาท

รวมเงินทั้งสิ้น 3,100.00 บาท

จํานวนเงินตัวอักษร สามพันหนึ่งรอยบาทถวน

วิทยาลัยเทคนิคถลาง
ใบแจงการชําระเงินผานธนาคาร (PAY-IN SLIP)

ธนาคารกรุงไทย Comp Code :

รหัสวิชา

รหัสประจําตัว

2 0กิจกรรมสถานประกอบการ 230000*2002 02 0 0

5 2งานปรับอากาศยานยนต30101-2104 33 300 0

9 0งานเทคนิคยานยนต330101-5103 39 300 0

9 0งานเทคนิคยานยนต430101-5104 39 300 0

20 0ฝกงาน30101-8001 420 400 0

สาขาที่รับฝาก............................................................วันที่....................................

คป.

0

............................................................................

เจาหนาทีธนาคารผูรับเงิน

(ลงลายมือชื่อและประทับตราธนาคาร)วิรยา  จันทวงศ วันที่พิมพรายงานผูพิมพ 9 พฤษภาคม 2565 09:26 น.

กําหนดชําระเงินภายในวันที่  -

-รับชําระภายในวันที่ที่กําหนดเทานั้น - กรณีมีการแกไขรายการใหปฏิเสธการรับชําระ

วิทยาลัยเทคนิคถลาง
บัตรลงทะเบียนรายวิชา/ใบแจงชําระคาธรรมเนียม

สวนที่ 1 นักเรียน/นักศึกษา

(นายกัจษมาทร  สมสูงเนิน)



จํานวนเงินเปนตัวอักษร

กําหนดชําระเงินภายในวันที่  -

สามพันหนึ่งรอยบาทถวน

ชื่อ-ชื่อสกุล

64301010002 โทร 0636020274 เลขที่ 65183036102010411

นายกัสดาฟ  หมาดสตูล

สาขาวิชา

สาขางาน

เทคนิคเครื่องกล

เทคนิคยานยนต

ชั้น ปวส.2/1 643010101 : ปวส.1 เทคนิคยานยนตกลุม

ภาคเรียนที่ ปการศึกษา1 2565

วันที่ลงทะเบียน ........./.............../...........

รายวิชา ช. ท. ป. น. คน.

45 2 43 13 1300รวม
ลงชื่อ......................................................นักศึกษา

บาท

-ชําระไดทุกสาขาทั่วประเทศ

REF.1NO/ รหัสประจําตัว

( พิมพครั้งที่ 0 )

- รับชําระเทาจํานวนเงินที่ระบุไวเทานั้น

3,100.00

REF.2NO/ เลขที่ใบแจงหนี้

จํานวนเงินเปนตัวเลข

ชื่อ-ชื่อสกุล

หมายเหตุ

64301010002

1/2565

ใบแจงการชําระเงิน

65183036102010411

ภาค/ปการศึกษา

นายกัสดาฟ  หมาดสตูล

สวนที่ 2 ธนาคาร

วันที่พิมพรายงาน 9 พฤษภาคม 2565 09:26 น.

| 64301010002 65183036102010411 310000

วิรยา  จันทวงศผูพิมพ

เจาหนาที่ธนาคารผูรับเงิน
............................................

คาใชบริการอินเตอรเน็ต 400 บาท
คาจางครูหรือผูเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ 200 บาท
คารักษาสภาพแวดลอม 500 บาท
คาประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุ 150 บาท
คาตรวจหาสารเสพติด/ตรวจสุขภาพ 150 บาท
คาใชบริการหองสมุด 100 บาท
คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 300 บาท
คาลงทะเบียนรายวิชา 1,300 บาท

สามพันหนึ่งรอยบาทถวน

3,100.00

รวมเงิน 3,100.00

บาท

บาท

คาปรับ  0.00 บาท

รวมเงินทั้งสิ้น 3,100.00 บาท

จํานวนเงินตัวอักษร สามพันหนึ่งรอยบาทถวน

วิทยาลัยเทคนิคถลาง
ใบแจงการชําระเงินผานธนาคาร (PAY-IN SLIP)

ธนาคารกรุงไทย Comp Code :

รหัสวิชา

รหัสประจําตัว

2 0กิจกรรมสถานประกอบการ 230000*2002 02 0 0

5 2งานปรับอากาศยานยนต30101-2104 33 300 0

9 0งานเทคนิคยานยนต330101-5103 39 300 0

9 0งานเทคนิคยานยนต430101-5104 39 300 0

20 0ฝกงาน30101-8001 420 400 0

สาขาที่รับฝาก............................................................วันที่....................................

คป.

0

............................................................................

เจาหนาทีธนาคารผูรับเงิน

(ลงลายมือชื่อและประทับตราธนาคาร)วิรยา  จันทวงศ วันที่พิมพรายงานผูพิมพ 9 พฤษภาคม 2565 09:26 น.

กําหนดชําระเงินภายในวันที่  -

-รับชําระภายในวันที่ที่กําหนดเทานั้น - กรณีมีการแกไขรายการใหปฏิเสธการรับชําระ

วิทยาลัยเทคนิคถลาง
บัตรลงทะเบียนรายวิชา/ใบแจงชําระคาธรรมเนียม

สวนที่ 1 นักเรียน/นักศึกษา

(นายกัสดาฟ  หมาดสตูล)



จํานวนเงินเปนตัวอักษร

กําหนดชําระเงินภายในวันที่  -

สามพันหนึ่งรอยบาทถวน

ชื่อ-ชื่อสกุล

64301010003 โทร 0620024408 เลขที่ 65183036102010412

นายจักรกฤษณ  ใจเด็ด

สาขาวิชา

สาขางาน

เทคนิคเครื่องกล

เทคนิคยานยนต

ชั้น ปวส.2/1 643010101 : ปวส.1 เทคนิคยานยนตกลุม

ภาคเรียนที่ ปการศึกษา1 2565

วันที่ลงทะเบียน ........./.............../...........

รายวิชา ช. ท. ป. น. คน.

45 2 43 13 1300รวม
ลงชื่อ......................................................นักศึกษา

บาท

-ชําระไดทุกสาขาทั่วประเทศ

REF.1NO/ รหัสประจําตัว

( พิมพครั้งที่ 0 )

- รับชําระเทาจํานวนเงินที่ระบุไวเทานั้น

3,100.00

REF.2NO/ เลขที่ใบแจงหนี้

จํานวนเงินเปนตัวเลข

ชื่อ-ชื่อสกุล

หมายเหตุ

64301010003

1/2565

ใบแจงการชําระเงิน

65183036102010412

ภาค/ปการศึกษา

นายจักรกฤษณ  ใจเด็ด

สวนที่ 2 ธนาคาร

วันที่พิมพรายงาน 9 พฤษภาคม 2565 09:26 น.

| 64301010003 65183036102010412 310000

วิรยา  จันทวงศผูพิมพ

เจาหนาที่ธนาคารผูรับเงิน
............................................

คาใชบริการอินเตอรเน็ต 400 บาท
คาจางครูหรือผูเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ 200 บาท
คารักษาสภาพแวดลอม 500 บาท
คาประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุ 150 บาท
คาตรวจหาสารเสพติด/ตรวจสุขภาพ 150 บาท
คาใชบริการหองสมุด 100 บาท
คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 300 บาท
คาลงทะเบียนรายวิชา 1,300 บาท

สามพันหนึ่งรอยบาทถวน

3,100.00

รวมเงิน 3,100.00

บาท

บาท

คาปรับ  0.00 บาท

รวมเงินทั้งสิ้น 3,100.00 บาท

จํานวนเงินตัวอักษร สามพันหนึ่งรอยบาทถวน

วิทยาลัยเทคนิคถลาง
ใบแจงการชําระเงินผานธนาคาร (PAY-IN SLIP)

ธนาคารกรุงไทย Comp Code :

รหัสวิชา

รหัสประจําตัว

2 0กิจกรรมสถานประกอบการ 230000*2002 02 0 0

5 2งานปรับอากาศยานยนต30101-2104 33 300 0

9 0งานเทคนิคยานยนต330101-5103 39 300 0

9 0งานเทคนิคยานยนต430101-5104 39 300 0

20 0ฝกงาน30101-8001 420 400 0

สาขาที่รับฝาก............................................................วันที่....................................

คป.

0

............................................................................

เจาหนาทีธนาคารผูรับเงิน

(ลงลายมือชื่อและประทับตราธนาคาร)วิรยา  จันทวงศ วันที่พิมพรายงานผูพิมพ 9 พฤษภาคม 2565 09:26 น.

กําหนดชําระเงินภายในวันที่  -

-รับชําระภายในวันที่ที่กําหนดเทานั้น - กรณีมีการแกไขรายการใหปฏิเสธการรับชําระ

วิทยาลัยเทคนิคถลาง
บัตรลงทะเบียนรายวิชา/ใบแจงชําระคาธรรมเนียม

สวนที่ 1 นักเรียน/นักศึกษา

(นายจักรกฤษณ  ใจเด็ด)



จํานวนเงินเปนตัวอักษร

กําหนดชําระเงินภายในวันที่  -

สามพันหนึ่งรอยบาทถวน

ชื่อ-ชื่อสกุล

64301010004 โทร 0806368719 เลขที่ 65183036102010413

นายเฉลิมชัย  แจมแจง

สาขาวิชา

สาขางาน

เทคนิคเครื่องกล

เทคนิคยานยนต

ชั้น ปวส.2/1 643010101 : ปวส.1 เทคนิคยานยนตกลุม

ภาคเรียนที่ ปการศึกษา1 2565

วันที่ลงทะเบียน ........./.............../...........

รายวิชา ช. ท. ป. น. คน.

45 2 43 13 1300รวม
ลงชื่อ......................................................นักศึกษา

บาท

-ชําระไดทุกสาขาทั่วประเทศ

REF.1NO/ รหัสประจําตัว

( พิมพครั้งที่ 0 )

- รับชําระเทาจํานวนเงินที่ระบุไวเทานั้น

3,100.00

REF.2NO/ เลขที่ใบแจงหนี้

จํานวนเงินเปนตัวเลข

ชื่อ-ชื่อสกุล

หมายเหตุ

64301010004

1/2565

ใบแจงการชําระเงิน

65183036102010413

ภาค/ปการศึกษา

นายเฉลิมชัย  แจมแจง

สวนที่ 2 ธนาคาร

วันที่พิมพรายงาน 9 พฤษภาคม 2565 09:26 น.

| 64301010004 65183036102010413 310000

วิรยา  จันทวงศผูพิมพ

เจาหนาที่ธนาคารผูรับเงิน
............................................

คาใชบริการอินเตอรเน็ต 400 บาท
คาจางครูหรือผูเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ 200 บาท
คารักษาสภาพแวดลอม 500 บาท
คาประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุ 150 บาท
คาตรวจหาสารเสพติด/ตรวจสุขภาพ 150 บาท
คาใชบริการหองสมุด 100 บาท
คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 300 บาท
คาลงทะเบียนรายวิชา 1,300 บาท

สามพันหนึ่งรอยบาทถวน

3,100.00

รวมเงิน 3,100.00

บาท

บาท

คาปรับ  0.00 บาท

รวมเงินทั้งสิ้น 3,100.00 บาท

จํานวนเงินตัวอักษร สามพันหนึ่งรอยบาทถวน

วิทยาลัยเทคนิคถลาง
ใบแจงการชําระเงินผานธนาคาร (PAY-IN SLIP)

ธนาคารกรุงไทย Comp Code :

รหัสวิชา

รหัสประจําตัว

2 0กิจกรรมสถานประกอบการ 230000*2002 02 0 0

5 2งานปรับอากาศยานยนต30101-2104 33 300 0

9 0งานเทคนิคยานยนต330101-5103 39 300 0

9 0งานเทคนิคยานยนต430101-5104 39 300 0

20 0ฝกงาน30101-8001 420 400 0

สาขาที่รับฝาก............................................................วันที่....................................

คป.

0

............................................................................

เจาหนาทีธนาคารผูรับเงิน

(ลงลายมือชื่อและประทับตราธนาคาร)วิรยา  จันทวงศ วันที่พิมพรายงานผูพิมพ 9 พฤษภาคม 2565 09:26 น.

กําหนดชําระเงินภายในวันที่  -

-รับชําระภายในวันที่ที่กําหนดเทานั้น - กรณีมีการแกไขรายการใหปฏิเสธการรับชําระ

วิทยาลัยเทคนิคถลาง
บัตรลงทะเบียนรายวิชา/ใบแจงชําระคาธรรมเนียม

สวนที่ 1 นักเรียน/นักศึกษา

(นายเฉลิมชัย  แจมแจง)



จํานวนเงินเปนตัวอักษร

กําหนดชําระเงินภายในวันที่  -

สามพันหนึ่งรอยบาทถวน

ชื่อ-ชื่อสกุล

64301010005 โทร 0952643954 เลขที่ 65183036102010414

นายชมชนก  แซอิ๋ว

สาขาวิชา

สาขางาน

เทคนิคเครื่องกล

เทคนิคยานยนต

ชั้น ปวส.2/1 643010101 : ปวส.1 เทคนิคยานยนตกลุม

ภาคเรียนที่ ปการศึกษา1 2565

วันที่ลงทะเบียน ........./.............../...........

รายวิชา ช. ท. ป. น. คน.

45 2 43 13 1300รวม
ลงชื่อ......................................................นักศึกษา

บาท

-ชําระไดทุกสาขาทั่วประเทศ

REF.1NO/ รหัสประจําตัว

( พิมพครั้งที่ 0 )

- รับชําระเทาจํานวนเงินที่ระบุไวเทานั้น

3,100.00

REF.2NO/ เลขที่ใบแจงหนี้

จํานวนเงินเปนตัวเลข

ชื่อ-ชื่อสกุล

หมายเหตุ

64301010005

1/2565

ใบแจงการชําระเงิน

65183036102010414

ภาค/ปการศึกษา

นายชมชนก  แซอิ๋ว

สวนที่ 2 ธนาคาร

วันที่พิมพรายงาน 9 พฤษภาคม 2565 09:26 น.

| 64301010005 65183036102010414 310000

วิรยา  จันทวงศผูพิมพ

เจาหนาที่ธนาคารผูรับเงิน
............................................

คาใชบริการอินเตอรเน็ต 400 บาท
คาจางครูหรือผูเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ 200 บาท
คารักษาสภาพแวดลอม 500 บาท
คาประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุ 150 บาท
คาตรวจหาสารเสพติด/ตรวจสุขภาพ 150 บาท
คาใชบริการหองสมุด 100 บาท
คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 300 บาท
คาลงทะเบียนรายวิชา 1,300 บาท

สามพันหนึ่งรอยบาทถวน

3,100.00

รวมเงิน 3,100.00

บาท

บาท

คาปรับ  0.00 บาท

รวมเงินทั้งสิ้น 3,100.00 บาท

จํานวนเงินตัวอักษร สามพันหนึ่งรอยบาทถวน

วิทยาลัยเทคนิคถลาง
ใบแจงการชําระเงินผานธนาคาร (PAY-IN SLIP)

ธนาคารกรุงไทย Comp Code :

รหัสวิชา

รหัสประจําตัว

2 0กิจกรรมสถานประกอบการ 230000*2002 02 0 0

5 2งานปรับอากาศยานยนต30101-2104 33 300 0

9 0งานเทคนิคยานยนต330101-5103 39 300 0

9 0งานเทคนิคยานยนต430101-5104 39 300 0

20 0ฝกงาน30101-8001 420 400 0

สาขาที่รับฝาก............................................................วันที่....................................

คป.

0

............................................................................

เจาหนาทีธนาคารผูรับเงิน

(ลงลายมือชื่อและประทับตราธนาคาร)วิรยา  จันทวงศ วันที่พิมพรายงานผูพิมพ 9 พฤษภาคม 2565 09:26 น.

กําหนดชําระเงินภายในวันที่  -

-รับชําระภายในวันที่ที่กําหนดเทานั้น - กรณีมีการแกไขรายการใหปฏิเสธการรับชําระ

วิทยาลัยเทคนิคถลาง
บัตรลงทะเบียนรายวิชา/ใบแจงชําระคาธรรมเนียม

สวนที่ 1 นักเรียน/นักศึกษา

(นายชมชนก  แซอิ๋ว)



จํานวนเงินเปนตัวอักษร

กําหนดชําระเงินภายในวันที่  -

สามพันหนึ่งรอยบาทถวน

ชื่อ-ชื่อสกุล

64301010006 โทร 0828250260 เลขที่ 65183036102010415

นายธนภูมิ  หอมรสกลา

สาขาวิชา

สาขางาน

เทคนิคเครื่องกล

เทคนิคยานยนต

ชั้น ปวส.2/1 643010101 : ปวส.1 เทคนิคยานยนตกลุม

ภาคเรียนที่ ปการศึกษา1 2565

วันที่ลงทะเบียน ........./.............../...........

รายวิชา ช. ท. ป. น. คน.

45 2 43 13 1300รวม
ลงชื่อ......................................................นักศึกษา

บาท

-ชําระไดทุกสาขาทั่วประเทศ

REF.1NO/ รหัสประจําตัว

( พิมพครั้งที่ 0 )

- รับชําระเทาจํานวนเงินที่ระบุไวเทานั้น

3,100.00

REF.2NO/ เลขที่ใบแจงหนี้

จํานวนเงินเปนตัวเลข

ชื่อ-ชื่อสกุล

หมายเหตุ

64301010006

1/2565

ใบแจงการชําระเงิน

65183036102010415

ภาค/ปการศึกษา

นายธนภูมิ  หอมรสกลา

สวนที่ 2 ธนาคาร

วันที่พิมพรายงาน 9 พฤษภาคม 2565 09:26 น.

| 64301010006 65183036102010415 310000

วิรยา  จันทวงศผูพิมพ

เจาหนาที่ธนาคารผูรับเงิน
............................................

คาใชบริการอินเตอรเน็ต 400 บาท
คาจางครูหรือผูเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ 200 บาท
คารักษาสภาพแวดลอม 500 บาท
คาประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุ 150 บาท
คาตรวจหาสารเสพติด/ตรวจสุขภาพ 150 บาท
คาใชบริการหองสมุด 100 บาท
คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 300 บาท
คาลงทะเบียนรายวิชา 1,300 บาท

สามพันหนึ่งรอยบาทถวน

3,100.00

รวมเงิน 3,100.00

บาท

บาท

คาปรับ  0.00 บาท

รวมเงินทั้งสิ้น 3,100.00 บาท

จํานวนเงินตัวอักษร สามพันหนึ่งรอยบาทถวน

วิทยาลัยเทคนิคถลาง
ใบแจงการชําระเงินผานธนาคาร (PAY-IN SLIP)

ธนาคารกรุงไทย Comp Code :

รหัสวิชา

รหัสประจําตัว

2 0กิจกรรมสถานประกอบการ 230000*2002 02 0 0

5 2งานปรับอากาศยานยนต30101-2104 33 300 0

9 0งานเทคนิคยานยนต330101-5103 39 300 0

9 0งานเทคนิคยานยนต430101-5104 39 300 0

20 0ฝกงาน30101-8001 420 400 0

สาขาที่รับฝาก............................................................วันที่....................................

คป.

0

............................................................................

เจาหนาทีธนาคารผูรับเงิน

(ลงลายมือชื่อและประทับตราธนาคาร)วิรยา  จันทวงศ วันที่พิมพรายงานผูพิมพ 9 พฤษภาคม 2565 09:26 น.

กําหนดชําระเงินภายในวันที่  -

-รับชําระภายในวันที่ที่กําหนดเทานั้น - กรณีมีการแกไขรายการใหปฏิเสธการรับชําระ

วิทยาลัยเทคนิคถลาง
บัตรลงทะเบียนรายวิชา/ใบแจงชําระคาธรรมเนียม

สวนที่ 1 นักเรียน/นักศึกษา

(นายธนภูมิ  หอมรสกลา)



จํานวนเงินเปนตัวอักษร

กําหนดชําระเงินภายในวันที่  -

สามพันหนึ่งรอยบาทถวน

ชื่อ-ชื่อสกุล

64301010007 โทร 0936453690 เลขที่ 65183036102010416

นายธนาธิบ  บัวทอง

สาขาวิชา

สาขางาน

เทคนิคเครื่องกล

เทคนิคยานยนต

ชั้น ปวส.2/1 643010101 : ปวส.1 เทคนิคยานยนตกลุม

ภาคเรียนที่ ปการศึกษา1 2565

วันที่ลงทะเบียน ........./.............../...........

รายวิชา ช. ท. ป. น. คน.

45 2 43 13 1300รวม
ลงชื่อ......................................................นักศึกษา

บาท

-ชําระไดทุกสาขาทั่วประเทศ

REF.1NO/ รหัสประจําตัว

( พิมพครั้งที่ 0 )

- รับชําระเทาจํานวนเงินที่ระบุไวเทานั้น

3,100.00

REF.2NO/ เลขที่ใบแจงหนี้

จํานวนเงินเปนตัวเลข

ชื่อ-ชื่อสกุล

หมายเหตุ

64301010007

1/2565

ใบแจงการชําระเงิน

65183036102010416

ภาค/ปการศึกษา

นายธนาธิบ  บัวทอง

สวนที่ 2 ธนาคาร

วันที่พิมพรายงาน 9 พฤษภาคม 2565 09:26 น.

| 64301010007 65183036102010416 310000

วิรยา  จันทวงศผูพิมพ

เจาหนาที่ธนาคารผูรับเงิน
............................................

คาใชบริการอินเตอรเน็ต 400 บาท
คาจางครูหรือผูเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ 200 บาท
คารักษาสภาพแวดลอม 500 บาท
คาประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุ 150 บาท
คาตรวจหาสารเสพติด/ตรวจสุขภาพ 150 บาท
คาใชบริการหองสมุด 100 บาท
คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 300 บาท
คาลงทะเบียนรายวิชา 1,300 บาท

สามพันหนึ่งรอยบาทถวน

3,100.00

รวมเงิน 3,100.00

บาท

บาท

คาปรับ  0.00 บาท

รวมเงินทั้งสิ้น 3,100.00 บาท

จํานวนเงินตัวอักษร สามพันหนึ่งรอยบาทถวน

วิทยาลัยเทคนิคถลาง
ใบแจงการชําระเงินผานธนาคาร (PAY-IN SLIP)

ธนาคารกรุงไทย Comp Code :

รหัสวิชา

รหัสประจําตัว

2 0กิจกรรมสถานประกอบการ 230000*2002 02 0 0

5 2งานปรับอากาศยานยนต30101-2104 33 300 0

9 0งานเทคนิคยานยนต330101-5103 39 300 0

9 0งานเทคนิคยานยนต430101-5104 39 300 0

20 0ฝกงาน30101-8001 420 400 0

สาขาที่รับฝาก............................................................วันที่....................................

คป.

0

............................................................................

เจาหนาทีธนาคารผูรับเงิน

(ลงลายมือชื่อและประทับตราธนาคาร)วิรยา  จันทวงศ วันที่พิมพรายงานผูพิมพ 9 พฤษภาคม 2565 09:26 น.

กําหนดชําระเงินภายในวันที่  -

-รับชําระภายในวันที่ที่กําหนดเทานั้น - กรณีมีการแกไขรายการใหปฏิเสธการรับชําระ

วิทยาลัยเทคนิคถลาง
บัตรลงทะเบียนรายวิชา/ใบแจงชําระคาธรรมเนียม

สวนที่ 1 นักเรียน/นักศึกษา

(นายธนาธิบ  บัวทอง)



จํานวนเงินเปนตัวอักษร

กําหนดชําระเงินภายในวันที่  -

สามพันหนึ่งรอยบาทถวน

ชื่อ-ชื่อสกุล

64301010008 โทร 0653927568 เลขที่ 65183036102010417

นายธีระเดช  เขื่อนแกว

สาขาวิชา

สาขางาน

เทคนิคเครื่องกล

เทคนิคยานยนต

ชั้น ปวส.2/1 643010101 : ปวส.1 เทคนิคยานยนตกลุม

ภาคเรียนที่ ปการศึกษา1 2565

วันที่ลงทะเบียน ........./.............../...........

รายวิชา ช. ท. ป. น. คน.

45 2 43 13 1300รวม
ลงชื่อ......................................................นักศึกษา

บาท

-ชําระไดทุกสาขาทั่วประเทศ

REF.1NO/ รหัสประจําตัว

( พิมพครั้งที่ 0 )

- รับชําระเทาจํานวนเงินที่ระบุไวเทานั้น

3,100.00

REF.2NO/ เลขที่ใบแจงหนี้

จํานวนเงินเปนตัวเลข

ชื่อ-ชื่อสกุล

หมายเหตุ

64301010008

1/2565

ใบแจงการชําระเงิน

65183036102010417

ภาค/ปการศึกษา

นายธีระเดช  เขื่อนแกว

สวนที่ 2 ธนาคาร

วันที่พิมพรายงาน 9 พฤษภาคม 2565 09:26 น.

| 64301010008 65183036102010417 310000

วิรยา  จันทวงศผูพิมพ

เจาหนาที่ธนาคารผูรับเงิน
............................................

คาใชบริการอินเตอรเน็ต 400 บาท
คาจางครูหรือผูเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ 200 บาท
คารักษาสภาพแวดลอม 500 บาท
คาประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุ 150 บาท
คาตรวจหาสารเสพติด/ตรวจสุขภาพ 150 บาท
คาใชบริการหองสมุด 100 บาท
คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 300 บาท
คาลงทะเบียนรายวิชา 1,300 บาท

สามพันหนึ่งรอยบาทถวน

3,100.00

รวมเงิน 3,100.00

บาท

บาท

คาปรับ  0.00 บาท

รวมเงินทั้งสิ้น 3,100.00 บาท

จํานวนเงินตัวอักษร สามพันหนึ่งรอยบาทถวน

วิทยาลัยเทคนิคถลาง
ใบแจงการชําระเงินผานธนาคาร (PAY-IN SLIP)

ธนาคารกรุงไทย Comp Code :

รหัสวิชา

รหัสประจําตัว

2 0กิจกรรมสถานประกอบการ 230000*2002 02 0 0

5 2งานปรับอากาศยานยนต30101-2104 33 300 0

9 0งานเทคนิคยานยนต330101-5103 39 300 0

9 0งานเทคนิคยานยนต430101-5104 39 300 0

20 0ฝกงาน30101-8001 420 400 0

สาขาที่รับฝาก............................................................วันที่....................................

คป.

0

............................................................................

เจาหนาทีธนาคารผูรับเงิน

(ลงลายมือชื่อและประทับตราธนาคาร)วิรยา  จันทวงศ วันที่พิมพรายงานผูพิมพ 9 พฤษภาคม 2565 09:26 น.

กําหนดชําระเงินภายในวันที่  -

-รับชําระภายในวันที่ที่กําหนดเทานั้น - กรณีมีการแกไขรายการใหปฏิเสธการรับชําระ

วิทยาลัยเทคนิคถลาง
บัตรลงทะเบียนรายวิชา/ใบแจงชําระคาธรรมเนียม

สวนที่ 1 นักเรียน/นักศึกษา

(นายธีระเดช  เขื่อนแกว)



จํานวนเงินเปนตัวอักษร

กําหนดชําระเงินภายในวันที่  -

สามพันหนึ่งรอยบาทถวน

ชื่อ-ชื่อสกุล

64301010009 โทร 0896287358 เลขที่ 65183036102010418

นายพนมพร  เพชรชุม

สาขาวิชา

สาขางาน

เทคนิคเครื่องกล

เทคนิคยานยนต

ชั้น ปวส.2/1 643010101 : ปวส.1 เทคนิคยานยนตกลุม

ภาคเรียนที่ ปการศึกษา1 2565

วันที่ลงทะเบียน ........./.............../...........

รายวิชา ช. ท. ป. น. คน.

45 2 43 13 1300รวม
ลงชื่อ......................................................นักศึกษา

บาท

-ชําระไดทุกสาขาทั่วประเทศ

REF.1NO/ รหัสประจําตัว

( พิมพครั้งที่ 0 )

- รับชําระเทาจํานวนเงินที่ระบุไวเทานั้น

3,100.00

REF.2NO/ เลขที่ใบแจงหนี้

จํานวนเงินเปนตัวเลข

ชื่อ-ชื่อสกุล

หมายเหตุ

64301010009

1/2565

ใบแจงการชําระเงิน

65183036102010418

ภาค/ปการศึกษา

นายพนมพร  เพชรชุม

สวนที่ 2 ธนาคาร

วันที่พิมพรายงาน 9 พฤษภาคม 2565 09:26 น.

| 64301010009 65183036102010418 310000

วิรยา  จันทวงศผูพิมพ

เจาหนาที่ธนาคารผูรับเงิน
............................................

คาใชบริการอินเตอรเน็ต 400 บาท
คาจางครูหรือผูเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ 200 บาท
คารักษาสภาพแวดลอม 500 บาท
คาประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุ 150 บาท
คาตรวจหาสารเสพติด/ตรวจสุขภาพ 150 บาท
คาใชบริการหองสมุด 100 บาท
คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 300 บาท
คาลงทะเบียนรายวิชา 1,300 บาท

สามพันหนึ่งรอยบาทถวน

3,100.00

รวมเงิน 3,100.00

บาท

บาท

คาปรับ  0.00 บาท

รวมเงินทั้งสิ้น 3,100.00 บาท

จํานวนเงินตัวอักษร สามพันหนึ่งรอยบาทถวน

วิทยาลัยเทคนิคถลาง
ใบแจงการชําระเงินผานธนาคาร (PAY-IN SLIP)

ธนาคารกรุงไทย Comp Code :

รหัสวิชา

รหัสประจําตัว

2 0กิจกรรมสถานประกอบการ 230000*2002 02 0 0

5 2งานปรับอากาศยานยนต30101-2104 33 300 0

9 0งานเทคนิคยานยนต330101-5103 39 300 0

9 0งานเทคนิคยานยนต430101-5104 39 300 0

20 0ฝกงาน30101-8001 420 400 0

สาขาที่รับฝาก............................................................วันที่....................................

คป.

0

............................................................................

เจาหนาทีธนาคารผูรับเงิน

(ลงลายมือชื่อและประทับตราธนาคาร)วิรยา  จันทวงศ วันที่พิมพรายงานผูพิมพ 9 พฤษภาคม 2565 09:26 น.

กําหนดชําระเงินภายในวันที่  -

-รับชําระภายในวันที่ที่กําหนดเทานั้น - กรณีมีการแกไขรายการใหปฏิเสธการรับชําระ

วิทยาลัยเทคนิคถลาง
บัตรลงทะเบียนรายวิชา/ใบแจงชําระคาธรรมเนียม

สวนที่ 1 นักเรียน/นักศึกษา

(นายพนมพร  เพชรชุม)



จํานวนเงินเปนตัวอักษร

กําหนดชําระเงินภายในวันที่  -

สามพันหนึ่งรอยบาทถวน

ชื่อ-ชื่อสกุล

64301010010 โทร 0969278384 เลขที่ 65183036102010419

นายพัชนันท  เผาพงศ

สาขาวิชา

สาขางาน

เทคนิคเครื่องกล

เทคนิคยานยนต

ชั้น ปวส.2/1 643010101 : ปวส.1 เทคนิคยานยนตกลุม

ภาคเรียนที่ ปการศึกษา1 2565

วันที่ลงทะเบียน ........./.............../...........

รายวิชา ช. ท. ป. น. คน.

45 2 43 13 1300รวม
ลงชื่อ......................................................นักศึกษา

บาท

-ชําระไดทุกสาขาทั่วประเทศ

REF.1NO/ รหัสประจําตัว

( พิมพครั้งที่ 0 )

- รับชําระเทาจํานวนเงินที่ระบุไวเทานั้น

3,100.00

REF.2NO/ เลขที่ใบแจงหนี้

จํานวนเงินเปนตัวเลข

ชื่อ-ชื่อสกุล

หมายเหตุ

64301010010

1/2565

ใบแจงการชําระเงิน

65183036102010419

ภาค/ปการศึกษา

นายพัชนันท  เผาพงศ

สวนที่ 2 ธนาคาร

วันที่พิมพรายงาน 9 พฤษภาคม 2565 09:26 น.

| 64301010010 65183036102010419 310000

วิรยา  จันทวงศผูพิมพ

เจาหนาที่ธนาคารผูรับเงิน
............................................

คาใชบริการอินเตอรเน็ต 400 บาท
คาจางครูหรือผูเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ 200 บาท
คารักษาสภาพแวดลอม 500 บาท
คาประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุ 150 บาท
คาตรวจหาสารเสพติด/ตรวจสุขภาพ 150 บาท
คาใชบริการหองสมุด 100 บาท
คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 300 บาท
คาลงทะเบียนรายวิชา 1,300 บาท

สามพันหนึ่งรอยบาทถวน

3,100.00

รวมเงิน 3,100.00

บาท

บาท

คาปรับ  0.00 บาท

รวมเงินทั้งสิ้น 3,100.00 บาท

จํานวนเงินตัวอักษร สามพันหนึ่งรอยบาทถวน

วิทยาลัยเทคนิคถลาง
ใบแจงการชําระเงินผานธนาคาร (PAY-IN SLIP)

ธนาคารกรุงไทย Comp Code :

รหัสวิชา

รหัสประจําตัว

2 0กิจกรรมสถานประกอบการ 230000*2002 02 0 0

5 2งานปรับอากาศยานยนต30101-2104 33 300 0

9 0งานเทคนิคยานยนต330101-5103 39 300 0

9 0งานเทคนิคยานยนต430101-5104 39 300 0

20 0ฝกงาน30101-8001 420 400 0

สาขาที่รับฝาก............................................................วันที่....................................

คป.

0

............................................................................

เจาหนาทีธนาคารผูรับเงิน

(ลงลายมือชื่อและประทับตราธนาคาร)วิรยา  จันทวงศ วันที่พิมพรายงานผูพิมพ 9 พฤษภาคม 2565 09:26 น.

กําหนดชําระเงินภายในวันที่  -

-รับชําระภายในวันที่ที่กําหนดเทานั้น - กรณีมีการแกไขรายการใหปฏิเสธการรับชําระ

วิทยาลัยเทคนิคถลาง
บัตรลงทะเบียนรายวิชา/ใบแจงชําระคาธรรมเนียม

สวนที่ 1 นักเรียน/นักศึกษา

(นายพัชนันท  เผาพงศ)



จํานวนเงินเปนตัวอักษร

กําหนดชําระเงินภายในวันที่  -

สามพันหนึ่งรอยบาทถวน

ชื่อ-ชื่อสกุล

64301010012 โทร 0612012513 เลขที่ 65183036102010421

นายพีรวิชญ  ผิวเหลือง

สาขาวิชา

สาขางาน

เทคนิคเครื่องกล

เทคนิคยานยนต

ชั้น ปวส.2/1 643010101 : ปวส.1 เทคนิคยานยนตกลุม

ภาคเรียนที่ ปการศึกษา1 2565

วันที่ลงทะเบียน ........./.............../...........

รายวิชา ช. ท. ป. น. คน.

45 2 43 13 1300รวม
ลงชื่อ......................................................นักศึกษา

บาท

-ชําระไดทุกสาขาทั่วประเทศ

REF.1NO/ รหัสประจําตัว

( พิมพครั้งที่ 0 )

- รับชําระเทาจํานวนเงินที่ระบุไวเทานั้น

3,100.00

REF.2NO/ เลขที่ใบแจงหนี้

จํานวนเงินเปนตัวเลข

ชื่อ-ชื่อสกุล

หมายเหตุ

64301010012

1/2565

ใบแจงการชําระเงิน

65183036102010421

ภาค/ปการศึกษา

นายพีรวิชญ  ผิวเหลือง

สวนที่ 2 ธนาคาร

วันที่พิมพรายงาน 9 พฤษภาคม 2565 09:26 น.

| 64301010012 65183036102010421 310000

วิรยา  จันทวงศผูพิมพ

เจาหนาที่ธนาคารผูรับเงิน
............................................

คาใชบริการอินเตอรเน็ต 400 บาท
คาจางครูหรือผูเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ 200 บาท
คารักษาสภาพแวดลอม 500 บาท
คาประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุ 150 บาท
คาตรวจหาสารเสพติด/ตรวจสุขภาพ 150 บาท
คาใชบริการหองสมุด 100 บาท
คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 300 บาท
คาลงทะเบียนรายวิชา 1,300 บาท

สามพันหนึ่งรอยบาทถวน

3,100.00

รวมเงิน 3,100.00

บาท

บาท

คาปรับ  0.00 บาท

รวมเงินทั้งสิ้น 3,100.00 บาท

จํานวนเงินตัวอักษร สามพันหนึ่งรอยบาทถวน

วิทยาลัยเทคนิคถลาง
ใบแจงการชําระเงินผานธนาคาร (PAY-IN SLIP)

ธนาคารกรุงไทย Comp Code :

รหัสวิชา

รหัสประจําตัว

2 0กิจกรรมสถานประกอบการ 230000*2002 02 0 0

5 2งานปรับอากาศยานยนต30101-2104 33 300 0

9 0งานเทคนิคยานยนต330101-5103 39 300 0

9 0งานเทคนิคยานยนต430101-5104 39 300 0

20 0ฝกงาน30101-8001 420 400 0

สาขาที่รับฝาก............................................................วันที่....................................

คป.

0

............................................................................

เจาหนาทีธนาคารผูรับเงิน

(ลงลายมือชื่อและประทับตราธนาคาร)วิรยา  จันทวงศ วันที่พิมพรายงานผูพิมพ 9 พฤษภาคม 2565 09:26 น.

กําหนดชําระเงินภายในวันที่  -

-รับชําระภายในวันที่ที่กําหนดเทานั้น - กรณีมีการแกไขรายการใหปฏิเสธการรับชําระ

วิทยาลัยเทคนิคถลาง
บัตรลงทะเบียนรายวิชา/ใบแจงชําระคาธรรมเนียม

สวนที่ 1 นักเรียน/นักศึกษา

(นายพีรวิชญ  ผิวเหลือง)



จํานวนเงินเปนตัวอักษร

กําหนดชําระเงินภายในวันที่  -

สามพันหนึ่งรอยบาทถวน

ชื่อ-ชื่อสกุล

64301010013 โทร 0901675378 เลขที่ 65183036102010422

นายภาคภูมิ  วงคโพธิ์

สาขาวิชา

สาขางาน

เทคนิคเครื่องกล

เทคนิคยานยนต

ชั้น ปวส.2/1 643010101 : ปวส.1 เทคนิคยานยนตกลุม

ภาคเรียนที่ ปการศึกษา1 2565

วันที่ลงทะเบียน ........./.............../...........

รายวิชา ช. ท. ป. น. คน.

45 2 43 13 1300รวม
ลงชื่อ......................................................นักศึกษา

บาท

-ชําระไดทุกสาขาทั่วประเทศ

REF.1NO/ รหัสประจําตัว

( พิมพครั้งที่ 0 )

- รับชําระเทาจํานวนเงินที่ระบุไวเทานั้น

3,100.00

REF.2NO/ เลขที่ใบแจงหนี้

จํานวนเงินเปนตัวเลข

ชื่อ-ชื่อสกุล

หมายเหตุ

64301010013

1/2565

ใบแจงการชําระเงิน

65183036102010422

ภาค/ปการศึกษา

นายภาคภูมิ  วงคโพธิ์

สวนที่ 2 ธนาคาร

วันที่พิมพรายงาน 9 พฤษภาคม 2565 09:26 น.

| 64301010013 65183036102010422 310000

วิรยา  จันทวงศผูพิมพ

เจาหนาที่ธนาคารผูรับเงิน
............................................

คาใชบริการอินเตอรเน็ต 400 บาท
คาจางครูหรือผูเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ 200 บาท
คารักษาสภาพแวดลอม 500 บาท
คาประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุ 150 บาท
คาตรวจหาสารเสพติด/ตรวจสุขภาพ 150 บาท
คาใชบริการหองสมุด 100 บาท
คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 300 บาท
คาลงทะเบียนรายวิชา 1,300 บาท

สามพันหนึ่งรอยบาทถวน

3,100.00

รวมเงิน 3,100.00

บาท

บาท

คาปรับ  0.00 บาท

รวมเงินทั้งสิ้น 3,100.00 บาท

จํานวนเงินตัวอักษร สามพันหนึ่งรอยบาทถวน

วิทยาลัยเทคนิคถลาง
ใบแจงการชําระเงินผานธนาคาร (PAY-IN SLIP)

ธนาคารกรุงไทย Comp Code :

รหัสวิชา

รหัสประจําตัว

2 0กิจกรรมสถานประกอบการ 230000*2002 02 0 0

5 2งานปรับอากาศยานยนต30101-2104 33 300 0

9 0งานเทคนิคยานยนต330101-5103 39 300 0

9 0งานเทคนิคยานยนต430101-5104 39 300 0

20 0ฝกงาน30101-8001 420 400 0

สาขาที่รับฝาก............................................................วันที่....................................

คป.

0

............................................................................

เจาหนาทีธนาคารผูรับเงิน

(ลงลายมือชื่อและประทับตราธนาคาร)วิรยา  จันทวงศ วันที่พิมพรายงานผูพิมพ 9 พฤษภาคม 2565 09:26 น.

กําหนดชําระเงินภายในวันที่  -

-รับชําระภายในวันที่ที่กําหนดเทานั้น - กรณีมีการแกไขรายการใหปฏิเสธการรับชําระ

วิทยาลัยเทคนิคถลาง
บัตรลงทะเบียนรายวิชา/ใบแจงชําระคาธรรมเนียม

สวนที่ 1 นักเรียน/นักศึกษา

(นายภาคภูมิ  วงคโพธิ์)



จํานวนเงินเปนตัวอักษร

กําหนดชําระเงินภายในวันที่  -

สามพันหนึ่งรอยบาทถวน

ชื่อ-ชื่อสกุล

64301010014 โทร 0636082946 เลขที่ 65183036102010423

นายภารดร  วารี

สาขาวิชา

สาขางาน

เทคนิคเครื่องกล

เทคนิคยานยนต

ชั้น ปวส.2/1 643010101 : ปวส.1 เทคนิคยานยนตกลุม

ภาคเรียนที่ ปการศึกษา1 2565

วันที่ลงทะเบียน ........./.............../...........

รายวิชา ช. ท. ป. น. คน.

45 2 43 13 1300รวม
ลงชื่อ......................................................นักศึกษา

บาท

-ชําระไดทุกสาขาทั่วประเทศ

REF.1NO/ รหัสประจําตัว

( พิมพครั้งที่ 0 )

- รับชําระเทาจํานวนเงินที่ระบุไวเทานั้น

3,100.00

REF.2NO/ เลขที่ใบแจงหนี้

จํานวนเงินเปนตัวเลข

ชื่อ-ชื่อสกุล

หมายเหตุ

64301010014

1/2565

ใบแจงการชําระเงิน

65183036102010423

ภาค/ปการศึกษา

นายภารดร  วารี

สวนที่ 2 ธนาคาร

วันที่พิมพรายงาน 9 พฤษภาคม 2565 09:26 น.

| 64301010014 65183036102010423 310000

วิรยา  จันทวงศผูพิมพ

เจาหนาที่ธนาคารผูรับเงิน
............................................

คาใชบริการอินเตอรเน็ต 400 บาท
คาจางครูหรือผูเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ 200 บาท
คารักษาสภาพแวดลอม 500 บาท
คาประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุ 150 บาท
คาตรวจหาสารเสพติด/ตรวจสุขภาพ 150 บาท
คาใชบริการหองสมุด 100 บาท
คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 300 บาท
คาลงทะเบียนรายวิชา 1,300 บาท

สามพันหนึ่งรอยบาทถวน

3,100.00

รวมเงิน 3,100.00

บาท

บาท

คาปรับ  0.00 บาท

รวมเงินทั้งสิ้น 3,100.00 บาท

จํานวนเงินตัวอักษร สามพันหนึ่งรอยบาทถวน

วิทยาลัยเทคนิคถลาง
ใบแจงการชําระเงินผานธนาคาร (PAY-IN SLIP)

ธนาคารกรุงไทย Comp Code :

รหัสวิชา

รหัสประจําตัว

2 0กิจกรรมสถานประกอบการ 230000*2002 02 0 0

5 2งานปรับอากาศยานยนต30101-2104 33 300 0

9 0งานเทคนิคยานยนต330101-5103 39 300 0

9 0งานเทคนิคยานยนต430101-5104 39 300 0

20 0ฝกงาน30101-8001 420 400 0

สาขาที่รับฝาก............................................................วันที่....................................

คป.

0

............................................................................

เจาหนาทีธนาคารผูรับเงิน

(ลงลายมือชื่อและประทับตราธนาคาร)วิรยา  จันทวงศ วันที่พิมพรายงานผูพิมพ 9 พฤษภาคม 2565 09:26 น.

กําหนดชําระเงินภายในวันที่  -

-รับชําระภายในวันที่ที่กําหนดเทานั้น - กรณีมีการแกไขรายการใหปฏิเสธการรับชําระ

วิทยาลัยเทคนิคถลาง
บัตรลงทะเบียนรายวิชา/ใบแจงชําระคาธรรมเนียม

สวนที่ 1 นักเรียน/นักศึกษา

(นายภารดร  วารี)



จํานวนเงินเปนตัวอักษร

กําหนดชําระเงินภายในวันที่  -

สามพันหนึ่งรอยบาทถวน

ชื่อ-ชื่อสกุล

64301010011 โทร 0987203951 เลขที่ 65183036102010420

นายสุริยา  สมุทร

สาขาวิชา

สาขางาน

เทคนิคเครื่องกล

เทคนิคยานยนต

ชั้น ปวส.2/1 643010101 : ปวส.1 เทคนิคยานยนตกลุม

ภาคเรียนที่ ปการศึกษา1 2565

วันที่ลงทะเบียน ........./.............../...........

รายวิชา ช. ท. ป. น. คน.

45 2 43 13 1300รวม
ลงชื่อ......................................................นักศึกษา

บาท

-ชําระไดทุกสาขาทั่วประเทศ

REF.1NO/ รหัสประจําตัว

( พิมพครั้งที่ 0 )

- รับชําระเทาจํานวนเงินที่ระบุไวเทานั้น

3,100.00

REF.2NO/ เลขที่ใบแจงหนี้

จํานวนเงินเปนตัวเลข

ชื่อ-ชื่อสกุล

หมายเหตุ

64301010011

1/2565

ใบแจงการชําระเงิน

65183036102010420

ภาค/ปการศึกษา

นายสุริยา  สมุทร

สวนที่ 2 ธนาคาร

วันที่พิมพรายงาน 9 พฤษภาคม 2565 09:26 น.

| 64301010011 65183036102010420 310000

วิรยา  จันทวงศผูพิมพ

เจาหนาที่ธนาคารผูรับเงิน
............................................

คาใชบริการอินเตอรเน็ต 400 บาท
คาจางครูหรือผูเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ 200 บาท
คารักษาสภาพแวดลอม 500 บาท
คาประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุ 150 บาท
คาตรวจหาสารเสพติด/ตรวจสุขภาพ 150 บาท
คาใชบริการหองสมุด 100 บาท
คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 300 บาท
คาลงทะเบียนรายวิชา 1,300 บาท

สามพันหนึ่งรอยบาทถวน

3,100.00

รวมเงิน 3,100.00

บาท

บาท

คาปรับ  0.00 บาท

รวมเงินทั้งสิ้น 3,100.00 บาท

จํานวนเงินตัวอักษร สามพันหนึ่งรอยบาทถวน

วิทยาลัยเทคนิคถลาง
ใบแจงการชําระเงินผานธนาคาร (PAY-IN SLIP)

ธนาคารกรุงไทย Comp Code :

รหัสวิชา

รหัสประจําตัว

2 0กิจกรรมสถานประกอบการ 230000*2002 02 0 0

5 2งานปรับอากาศยานยนต30101-2104 33 300 0

9 0งานเทคนิคยานยนต330101-5103 39 300 0

9 0งานเทคนิคยานยนต430101-5104 39 300 0

20 0ฝกงาน30101-8001 420 400 0

สาขาที่รับฝาก............................................................วันที่....................................

คป.

0

............................................................................

เจาหนาทีธนาคารผูรับเงิน

(ลงลายมือชื่อและประทับตราธนาคาร)วิรยา  จันทวงศ วันที่พิมพรายงานผูพิมพ 9 พฤษภาคม 2565 09:26 น.

กําหนดชําระเงินภายในวันที่  -

-รับชําระภายในวันที่ที่กําหนดเทานั้น - กรณีมีการแกไขรายการใหปฏิเสธการรับชําระ

วิทยาลัยเทคนิคถลาง
บัตรลงทะเบียนรายวิชา/ใบแจงชําระคาธรรมเนียม

สวนที่ 1 นักเรียน/นักศึกษา

(นายสุริยา  สมุทร)



จํานวนเงินเปนตัวอักษร

กําหนดชําระเงินภายในวันที่  -

สามพันหนึ่งรอยบาทถวน

ชื่อ-ชื่อสกุล

64301010015 โทร 0994314778 เลขที่ 65183036102010424

นายรัฐพงษ  ธรรมสุนทร

สาขาวิชา

สาขางาน

เทคนิคเครื่องกล

เทคนิคยานยนต

ชั้น ปวส.2/1 643010101 : ปวส.1 เทคนิคยานยนตกลุม

ภาคเรียนที่ ปการศึกษา1 2565

วันที่ลงทะเบียน ........./.............../...........

รายวิชา ช. ท. ป. น. คน.

45 2 43 13 1300รวม
ลงชื่อ......................................................นักศึกษา

บาท

-ชําระไดทุกสาขาทั่วประเทศ

REF.1NO/ รหัสประจําตัว

( พิมพครั้งที่ 0 )

- รับชําระเทาจํานวนเงินที่ระบุไวเทานั้น

3,100.00

REF.2NO/ เลขที่ใบแจงหนี้

จํานวนเงินเปนตัวเลข

ชื่อ-ชื่อสกุล

หมายเหตุ

64301010015

1/2565

ใบแจงการชําระเงิน

65183036102010424

ภาค/ปการศึกษา

นายรัฐพงษ  ธรรมสุนทร

สวนที่ 2 ธนาคาร

วันที่พิมพรายงาน 9 พฤษภาคม 2565 09:26 น.

| 64301010015 65183036102010424 310000

วิรยา  จันทวงศผูพิมพ

เจาหนาที่ธนาคารผูรับเงิน
............................................

คาใชบริการอินเตอรเน็ต 400 บาท
คาจางครูหรือผูเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ 200 บาท
คารักษาสภาพแวดลอม 500 บาท
คาประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุ 150 บาท
คาตรวจหาสารเสพติด/ตรวจสุขภาพ 150 บาท
คาใชบริการหองสมุด 100 บาท
คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 300 บาท
คาลงทะเบียนรายวิชา 1,300 บาท

สามพันหนึ่งรอยบาทถวน

3,100.00

รวมเงิน 3,100.00

บาท

บาท

คาปรับ  0.00 บาท

รวมเงินทั้งสิ้น 3,100.00 บาท

จํานวนเงินตัวอักษร สามพันหนึ่งรอยบาทถวน

วิทยาลัยเทคนิคถลาง
ใบแจงการชําระเงินผานธนาคาร (PAY-IN SLIP)

ธนาคารกรุงไทย Comp Code :

รหัสวิชา

รหัสประจําตัว

2 0กิจกรรมสถานประกอบการ 230000*2002 02 0 0

5 2งานปรับอากาศยานยนต30101-2104 33 300 0

9 0งานเทคนิคยานยนต330101-5103 39 300 0

9 0งานเทคนิคยานยนต430101-5104 39 300 0

20 0ฝกงาน30101-8001 420 400 0

สาขาที่รับฝาก............................................................วันที่....................................

คป.

0

............................................................................

เจาหนาทีธนาคารผูรับเงิน

(ลงลายมือชื่อและประทับตราธนาคาร)วิรยา  จันทวงศ วันที่พิมพรายงานผูพิมพ 9 พฤษภาคม 2565 09:26 น.

กําหนดชําระเงินภายในวันที่  -

-รับชําระภายในวันที่ที่กําหนดเทานั้น - กรณีมีการแกไขรายการใหปฏิเสธการรับชําระ

วิทยาลัยเทคนิคถลาง
บัตรลงทะเบียนรายวิชา/ใบแจงชําระคาธรรมเนียม

สวนที่ 1 นักเรียน/นักศึกษา

(นายรัฐพงษ  ธรรมสุนทร)



จํานวนเงินเปนตัวอักษร

กําหนดชําระเงินภายในวันที่  -

สามพันหนึ่งรอยบาทถวน

ชื่อ-ชื่อสกุล

64301010016 โทร 0873838914 เลขที่ 65183036102010425

นายวีรวัฒน  ตามชู

สาขาวิชา

สาขางาน

เทคนิคเครื่องกล

เทคนิคยานยนต

ชั้น ปวส.2/1 643010101 : ปวส.1 เทคนิคยานยนตกลุม

ภาคเรียนที่ ปการศึกษา1 2565

วันที่ลงทะเบียน ........./.............../...........

รายวิชา ช. ท. ป. น. คน.

45 2 43 13 1300รวม
ลงชื่อ......................................................นักศึกษา

บาท

-ชําระไดทุกสาขาทั่วประเทศ

REF.1NO/ รหัสประจําตัว

( พิมพครั้งที่ 0 )

- รับชําระเทาจํานวนเงินที่ระบุไวเทานั้น

3,100.00

REF.2NO/ เลขที่ใบแจงหนี้

จํานวนเงินเปนตัวเลข

ชื่อ-ชื่อสกุล

หมายเหตุ

64301010016

1/2565

ใบแจงการชําระเงิน

65183036102010425

ภาค/ปการศึกษา

นายวีรวัฒน  ตามชู

สวนที่ 2 ธนาคาร

วันที่พิมพรายงาน 9 พฤษภาคม 2565 09:26 น.

| 64301010016 65183036102010425 310000

วิรยา  จันทวงศผูพิมพ

เจาหนาที่ธนาคารผูรับเงิน
............................................

คาใชบริการอินเตอรเน็ต 400 บาท
คาจางครูหรือผูเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ 200 บาท
คารักษาสภาพแวดลอม 500 บาท
คาประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุ 150 บาท
คาตรวจหาสารเสพติด/ตรวจสุขภาพ 150 บาท
คาใชบริการหองสมุด 100 บาท
คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 300 บาท
คาลงทะเบียนรายวิชา 1,300 บาท

สามพันหนึ่งรอยบาทถวน

3,100.00

รวมเงิน 3,100.00

บาท

บาท

คาปรับ  0.00 บาท

รวมเงินทั้งสิ้น 3,100.00 บาท

จํานวนเงินตัวอักษร สามพันหนึ่งรอยบาทถวน

วิทยาลัยเทคนิคถลาง
ใบแจงการชําระเงินผานธนาคาร (PAY-IN SLIP)

ธนาคารกรุงไทย Comp Code :

รหัสวิชา

รหัสประจําตัว

2 0กิจกรรมสถานประกอบการ 230000*2002 02 0 0

5 2งานปรับอากาศยานยนต30101-2104 33 300 0

9 0งานเทคนิคยานยนต330101-5103 39 300 0

9 0งานเทคนิคยานยนต430101-5104 39 300 0

20 0ฝกงาน30101-8001 420 400 0

สาขาที่รับฝาก............................................................วันที่....................................

คป.

0

............................................................................

เจาหนาทีธนาคารผูรับเงิน

(ลงลายมือชื่อและประทับตราธนาคาร)วิรยา  จันทวงศ วันที่พิมพรายงานผูพิมพ 9 พฤษภาคม 2565 09:26 น.

กําหนดชําระเงินภายในวันที่  -

-รับชําระภายในวันที่ที่กําหนดเทานั้น - กรณีมีการแกไขรายการใหปฏิเสธการรับชําระ

วิทยาลัยเทคนิคถลาง
บัตรลงทะเบียนรายวิชา/ใบแจงชําระคาธรรมเนียม

สวนที่ 1 นักเรียน/นักศึกษา

(นายวีรวัฒน  ตามชู)



จํานวนเงินเปนตัวอักษร

กําหนดชําระเงินภายในวันที่  -

สามพันหนึ่งรอยบาทถวน

ชื่อ-ชื่อสกุล

64301010017 โทร 0808652856 เลขที่ 65183036102010426

นายศรยุทธ  แกนทะวงษ

สาขาวิชา

สาขางาน

เทคนิคเครื่องกล

เทคนิคยานยนต

ชั้น ปวส.2/1 643010101 : ปวส.1 เทคนิคยานยนตกลุม

ภาคเรียนที่ ปการศึกษา1 2565

วันที่ลงทะเบียน ........./.............../...........

รายวิชา ช. ท. ป. น. คน.

45 2 43 13 1300รวม
ลงชื่อ......................................................นักศึกษา

บาท

-ชําระไดทุกสาขาทั่วประเทศ

REF.1NO/ รหัสประจําตัว

( พิมพครั้งที่ 0 )

- รับชําระเทาจํานวนเงินที่ระบุไวเทานั้น

3,100.00

REF.2NO/ เลขที่ใบแจงหนี้

จํานวนเงินเปนตัวเลข

ชื่อ-ชื่อสกุล

หมายเหตุ

64301010017

1/2565

ใบแจงการชําระเงิน

65183036102010426

ภาค/ปการศึกษา

นายศรยุทธ  แกนทะวงษ

สวนที่ 2 ธนาคาร

วันที่พิมพรายงาน 9 พฤษภาคม 2565 09:26 น.

| 64301010017 65183036102010426 310000

วิรยา  จันทวงศผูพิมพ

เจาหนาที่ธนาคารผูรับเงิน
............................................

คาใชบริการอินเตอรเน็ต 400 บาท
คาจางครูหรือผูเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ 200 บาท
คารักษาสภาพแวดลอม 500 บาท
คาประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุ 150 บาท
คาตรวจหาสารเสพติด/ตรวจสุขภาพ 150 บาท
คาใชบริการหองสมุด 100 บาท
คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 300 บาท
คาลงทะเบียนรายวิชา 1,300 บาท

สามพันหนึ่งรอยบาทถวน

3,100.00

รวมเงิน 3,100.00

บาท

บาท

คาปรับ  0.00 บาท

รวมเงินทั้งสิ้น 3,100.00 บาท

จํานวนเงินตัวอักษร สามพันหนึ่งรอยบาทถวน

วิทยาลัยเทคนิคถลาง
ใบแจงการชําระเงินผานธนาคาร (PAY-IN SLIP)

ธนาคารกรุงไทย Comp Code :

รหัสวิชา

รหัสประจําตัว

2 0กิจกรรมสถานประกอบการ 230000*2002 02 0 0

5 2งานปรับอากาศยานยนต30101-2104 33 300 0

9 0งานเทคนิคยานยนต330101-5103 39 300 0

9 0งานเทคนิคยานยนต430101-5104 39 300 0

20 0ฝกงาน30101-8001 420 400 0

สาขาที่รับฝาก............................................................วันที่....................................

คป.

0

............................................................................

เจาหนาทีธนาคารผูรับเงิน

(ลงลายมือชื่อและประทับตราธนาคาร)วิรยา  จันทวงศ วันที่พิมพรายงานผูพิมพ 9 พฤษภาคม 2565 09:26 น.

กําหนดชําระเงินภายในวันที่  -

-รับชําระภายในวันที่ที่กําหนดเทานั้น - กรณีมีการแกไขรายการใหปฏิเสธการรับชําระ

วิทยาลัยเทคนิคถลาง
บัตรลงทะเบียนรายวิชา/ใบแจงชําระคาธรรมเนียม

สวนที่ 1 นักเรียน/นักศึกษา

(นายศรยุทธ  แกนทะวงษ)



จํานวนเงินเปนตัวอักษร

กําหนดชําระเงินภายในวันที่  -

สามพันหนึ่งรอยบาทถวน

ชื่อ-ชื่อสกุล

64301010018 โทร 0980487765 เลขที่ 65183036102010427

นายสุทธิพงศ  รัตโส

สาขาวิชา

สาขางาน

เทคนิคเครื่องกล

เทคนิคยานยนต

ชั้น ปวส.2/1 643010101 : ปวส.1 เทคนิคยานยนตกลุม

ภาคเรียนที่ ปการศึกษา1 2565

วันที่ลงทะเบียน ........./.............../...........

รายวิชา ช. ท. ป. น. คน.

45 2 43 13 1300รวม
ลงชื่อ......................................................นักศึกษา

บาท

-ชําระไดทุกสาขาทั่วประเทศ

REF.1NO/ รหัสประจําตัว

( พิมพครั้งที่ 0 )

- รับชําระเทาจํานวนเงินที่ระบุไวเทานั้น

3,100.00

REF.2NO/ เลขที่ใบแจงหนี้

จํานวนเงินเปนตัวเลข

ชื่อ-ชื่อสกุล

หมายเหตุ

64301010018

1/2565

ใบแจงการชําระเงิน

65183036102010427

ภาค/ปการศึกษา

นายสุทธิพงศ  รัตโส

สวนที่ 2 ธนาคาร

วันที่พิมพรายงาน 9 พฤษภาคม 2565 09:26 น.

| 64301010018 65183036102010427 310000

วิรยา  จันทวงศผูพิมพ

เจาหนาที่ธนาคารผูรับเงิน
............................................

คาใชบริการอินเตอรเน็ต 400 บาท
คาจางครูหรือผูเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะ 200 บาท
คารักษาสภาพแวดลอม 500 บาท
คาประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุ 150 บาท
คาตรวจหาสารเสพติด/ตรวจสุขภาพ 150 บาท
คาใชบริการหองสมุด 100 บาท
คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 300 บาท
คาลงทะเบียนรายวิชา 1,300 บาท

สามพันหนึ่งรอยบาทถวน

3,100.00

รวมเงิน 3,100.00

บาท

บาท

คาปรับ  0.00 บาท

รวมเงินทั้งสิ้น 3,100.00 บาท

จํานวนเงินตัวอักษร สามพันหนึ่งรอยบาทถวน

วิทยาลัยเทคนิคถลาง
ใบแจงการชําระเงินผานธนาคาร (PAY-IN SLIP)

ธนาคารกรุงไทย Comp Code :

รหัสวิชา

รหัสประจําตัว

2 0กิจกรรมสถานประกอบการ 230000*2002 02 0 0

5 2งานปรับอากาศยานยนต30101-2104 33 300 0

9 0งานเทคนิคยานยนต330101-5103 39 300 0

9 0งานเทคนิคยานยนต430101-5104 39 300 0

20 0ฝกงาน30101-8001 420 400 0

สาขาที่รับฝาก............................................................วันที่....................................

คป.

0

............................................................................

เจาหนาทีธนาคารผูรับเงิน

(ลงลายมือชื่อและประทับตราธนาคาร)วิรยา  จันทวงศ วันที่พิมพรายงานผูพิมพ 9 พฤษภาคม 2565 09:26 น.

กําหนดชําระเงินภายในวันที่  -

-รับชําระภายในวันที่ที่กําหนดเทานั้น - กรณีมีการแกไขรายการใหปฏิเสธการรับชําระ

วิทยาลัยเทคนิคถลาง
บัตรลงทะเบียนรายวิชา/ใบแจงชําระคาธรรมเนียม

สวนที่ 1 นักเรียน/นักศึกษา

(นายสุทธิพงศ  รัตโส)


