
ลําดับ 

(No.)

รายการ

(Description)

ลําดับ 

(No.)

รายการ

(Description)

1 คาบํารุงการศึกษา 4,000     บาท 3.12 คาคืนสภาพกลับเขาเปนนักศึกษาใหม -            บาท

2 คาลงทะเบียน 3.13 คาบริการคอมพิวเตอรและเครือขาย 300           บาท

2.1 หนวยกิตบรรยาย (หนวยกิตละ 150 บาท) 1,950        บาท 3.14 คาบํารุงหองสมุด 200           บาท

2.2 หนวยกิตปฏิบัติ (หนวยกิตละ 200 บาท) 1,000        บาท 3.15 คาขึ้นทะเบียนบัณฑิต -            บาท

รวม 2,950     บาท 3.16 คาใบแสดงผลการศึกษา -            บาท

3 คาธรรมเนียมการศึกษา 3.17 คาหนังสือรับรองคุณวุฒิ -            บาท

3.1 คาระเบียบการและใบสมัครสอบคัดเลือก -            บาท 3.18 คาบํารุงกิจกรรมนักศึกษา 200           บาท

3.2 คาสมัครสอบคัดเลือก -            บาท 3.19 คาคูมือนักศึกษา -            บาท

3.3 คาตรวจสุขภาพ -            บาท 3.20 คาสอบพิเศษ (หนวยกิตละ 50 บาท) -            บาท

3.4 คาขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา -            บาท 3.21 คาธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ -            บาท

3.5 คาประกันของเสียหาย -            บาท 3.22 คาสาธารณูปโภคเพื่อการศึกษา 300           บาท

3.6 คาทําบัตรประจําตัวนักศึกษาใหม -            บาท 3.23 คาบํารุงหองพยาบาล 100           บาท

3.7 คาใบแทนบัตรประจําตัวนักศึกษา -            บาท 3.24 คาประกันอุบัติเหตุ -            บาท

3.8 คาเปลี่ยน เพิ่ม ถอนรายวิชา (ครั้งละ 50 บาท) -            บาท 3.25 คาระดมทรัพยากร -            บาท

3.9 คาเทียบโอนรายวิชา (รายวิชาละ 350 บาท) -            บาท 3.26 คาจางครูชาวตางชาติ -            บาท

3.10 คาลงทะเบียนลาชากวากําหนด -            บาท 3.27 คาหนังสือ "บัณฑิตอาชีวะ" -            บาท

3.11 คารักษาสภาพการเปนนักศึกษา -            บาท รวม 1,100     บาท

รวมจํานวนเงินท่ีตองชําระทั้งสิ้น 8,050     บาท

ผูนําฝาก Depositor ...................................................................

หมายเลขโทรศัพท........................................................................

กรุณาชําระเงินภายในที่กําหนด มิฉะน้ันจะถือวารายการไมสมบูรณ หากมีขอสงสัยในการชําระเงินติดตอหมายเลขโทรศัพท 056-255163  

โปรดเก็บใบเรียกเก็บเงิน (Bill Payment) / ใบรับเงิน (Payin Slip) นี้ เพื่อยืนยันการชําระเงิน

หากตองการใบเสร็จรับเงิน ติดตอขอรับไดที่ : กลุมบริหารการเงิน การคลัง และสินทรัพย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4   ในวันและเวลาราชการ

                                                       (ตั้งแตวันที่ 28 ตุลาคม 2562 เปนตนไป)

วันครบกําหนดชําระเงิน  Payment Due Date   : 18  ตุลาคม  2562

หมายเลขโทรศัพท............................................................................

ภาคการศึกษาท่ี  2  ปการศึกษา 2562 

จํานวนเงิน

(Amount)

รวมจํานวนเงินท่ีตองชําระท้ังสิ้น (ตัวอักษร) แปดพันหาสิบบาทถวน

ผูรับเงิน collector

เจาหนาที่ธนาคาร/ตราประทับ

รหัสนักศึกษา........................................................................................................

ชื่อ-สกุล……................….............……..........…...................................………………

วันท่ี Date : ..........................................

ระดับปริญญาตรี    หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)   สาขาวิชาการจัดการงานคหกรรม (ตอเนื่อง)   วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค

จํานวนเงิน

(Amount)

[สวนที่ 1 สําหรับนักศึกษา]

 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4
155/1  หมู 1  ตําบลนครสวรรคออก  อําเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค  60000

โทรศัพท  056-255163   โทรสาร  056-255164

      ใบเรียกเก็บเงิน (Bill Payment) / ใบรับเงิน (Payin SliP)



                             สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4

ท ป

1.คาบํารุงการศึกษา 4,000      บาท

2.คาลงทะเบียน 2,950      บาท

3.คาธรรมเนียมการศึกษา 1,100      บาท

รวมจํานวนเงินท่ีตองชําระ 8,050      บาท

18 13 12 31 1,950  1,000 2,950   

ใบแจงการชําระเงินผานธนาคาร (PAY-IN SLIP) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 

เพื่อเขาบัญชี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ที่อยู 155/1 ม.1 ต.นครสวรรคออก อ.เมือง จ.นครสวรรค 60000

โทรศัพท 056-255163  โทรสาร 056-255164

COMPANY CODE

80927

บาท

คาธรรมเนียมธนาคาร 10 บาททั่วประเทศ

หมายเลขโทรศัพท.......................................…………..............…

ลําดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา น ท ป

#รับเฉพาะเงินสดเทานั้น# รหัสนักศึกษา/Ref.1 ……....…………………............................................……………

ศ รวม

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

3 3 -

500      

           [สวนที่ 3 สําหรับธนาคาร]

ชื่อ-สกุล นักศึกษา...........................................................................................

6

กําหนดการลงทะเบียน    ตั้งแตวันที่  14 - 18  ตุลาคม  2562

5

450      -

200     500      

สาขาวิชาการจัดการงานคหกรรม (ตอเนื่อง)  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค

แปดพันหาสิบบาทถวน
สาขาวิชา-วิทยาลัย/Ref.2 ….……คหกรรม..-..วอศ.นว.…………...………..........……

Amout in Words หมายเลขโทรศัพทนักศึกษา/Ref.3 ……………………………………..........…………………

11 300      200     

5

[สวนที่ 2 สําหรับวิทยาลัย]

3 2 2 5

คาบํารุงการศึกษา คาลงทะเบียน

และคาธรรมเนียมการศึกษา

คาหนวยกิต

บัตรลงทะเบียนรายวิชา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)  ภาคการศึกษาที่  2  ปการศึกษา 2562

ชื่อ-สกุล........................................................................................................

450      

3 3 2 2 300      

500      

3 2

4 3 2 2

5

5 300      

32-4000-1302

32-4000-1405

32-4406-2001

300      

วิทยาศาสตรเทคโนโลยีประยุกต

สถิติเพื่องานอาชีพ

การจัดและตกแตงสถานที่

การบริหารงานคหกรรม

การบริหารจัดการครัวและ

ภัตตาคาร
2

-

จํานวนเงิน (ตัวอักษร)

32-0000-0002 2 ---

สาขาที่รับฝาก.................................................................................................

วันที่..................................................................................................................

2

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 2 -

**นําบัตรลงทะเบียนนี้ ไปชําระเงินที่ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขา**

2

รวม

7

32-4406-2009

32-4406-2104

*

200     500      

200     

ผูรับเงิน collector
เจาหนาที่ธนาคาร/ตราประทับ

6 32-4406-2105
การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารและ

เครื่องด่ืม
3 2

จํานวนเงิน 8,050

รหัสนักศึกษา.........................................................................................           

200     500      

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

ผูลงทะเบียน
5 300      

สําหรับเจาหนาที่ธนาคาร/
ตราประทับ




