
     วิทยาลยัเทคนิคร้อยเอ็ด ส่วนที่ 1 (ส าหรับนักเรียนนักศึกษา ที่ตอ้งน าส่งงานทะเบียน) 

บัตรลงทะเบียนเรียน / แจ้งการช าระเงินลงทะเบียน ฤดูร้อน ปกีารศึกษา 2563 

Company Code : 81613              Ref. 1  รหัสประจ าตัวนกัเรียนนักศึกษา                                  

สาขาวิชา/สาขางาน : เทคนิคยานยนต์ (ม.6)   Ref. 2 สาขาวิชา/สาขางาน : 401   Ref. 3 ระดับชั้น/กลุ่ม : S4011 

ชื่อ-สกุลนักเรียนนักศึกษา : นาย/นางสาว..............................................................................................................(เขียนตัวบรรจง) 

เพื่อเข้าบัญชี “วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดเพื่อรับเงินลงทะเบยีน” บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บญัช ี411-6-077062 

 

รหัสวิชา 

 

ชื่อวิชา ทฤ
ษฎ

 ี

ปฏ
ิบัต

 ิ

ศึก
ษา

 

หน
่วย

กิต
  

รายการช าระ 

 

จ านวนเงิน 

30101-2102 
30101-2104 
 

งานไฟฟ้ายานยนต ์
งานปรับอากาศยานยนต ์

2 
2 

3 
3 

- 
- 

3 
3 

ค่าหน่วยกิต บรรยาย 6 หน่วยกติ หน่วยละ 100 บาท 
ค่าหน่วยกิต ปฏิบัติ 2 หน่วยกิต  หน่วยกิตละ 100 บาท 
ค่าบ ารุงห้องสมุด  
ค่าบ ารุงห้องพยาบาล 
ค่าปรับ 
 
 

 

รวมเป็นเงนิ (หนึ่งพันหนึ่งรอ้ยบาทถ้วน) 

 

600.- 
200.- 
100.- 
100.- 
100.- 

1,100.- 

ส าหับเจ้าหน้าท่ี
ธนาคารผู้รับเงิน 
พร้อมตราประทับ รวม 4 6 - 6 

 

1) ลงชื่อ..................................................นักเรียนนักศึกษา  2) ลงชื่อ..............................................ครูที่ปรึกษา 

       วันที ่...................................................            (..............................................) ........../............/.......... 

                                                                                                 3) ลงชื่อ..............................................ครูผู้รับเอกสารลงทะเบียน 

                (..............................................) ........../............/.......... 

ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียน 

1.น าเอกสารการลงทะเบียนเรียนฉบับนี้ ไปช าระเงนิได้ที่ บมจ.ธนาคารกรงุไทย ทกุสาขาทั่วประเทศ ภายในวนัที่ 26 – 31 มีนาคม 2564 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท) 

2.ธนาคารจะไม่รับช าระค่าลงทะเบียนเรียน กรณีที่เอกสารฉบับนี้มีการขูด ลบ ฆ่า หรือพ้นก าหนดวันรับลงทะเบียนเรียน 

3.น าบัตรประจ าตัวนกัเรียน/นักศึกษา หรือบัตรประจ าตวัประชาชน ในการติดต่อกับธนาคาร 

4.หลังจากช าระเงินแล้ว ตอ้งมีลายเซ็นของเจ้าหน้าที่ธนาคาร พรอ้มประทับตราธนาคารด้วย 

5.ให้นักเรียน/นักศึกษา น าบัตรลงทะเบยีนส่วนที่ 1 ส่งครูที่ปรึกษา ภายในวันที ่31 มีนาคม 2564 

  หากเกินก าหนดส่งเอกสาร นกัเรียน/นกัศึกษา จะต้องติดต่อขอส่งเอกสารที่ งานทะเบียน วิทยาลยัฯจึงจะถอืวา่ลงทะเบียนเรียนเสร็จสมบูรณ์ 

6.การช าระเงิน หากเกินก าหนดวันช าระเงิน ให้นักเรียนนักศึกษาติดต่อที่ งานการเงินของวิทยาลยัฯ 

7.กรณีมีเหตุขัดข้องไม่สามารถช าระเงินได้ กรุณาติดต่อที่ Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร.02-111-1111 

                                              วิทยาลยัเทคนิคร้อยเอ็ด                                                  สว่นที่ 2 (ส าหรับธนาคาร) 

บัตรลงทะเบียนเรียน / แจ้งการช าระเงินลงทะเบียน ฤดูร้อน ปกีารศึกษา 2563 
 

Company Code : 81613                                        Ref. 1  รหัสประจ าตัวนกัเรียนนักศึกษา                                  

สาขาวิชา/สาขางาน : เทคนิคยานยนต์ (ม.6)   Ref. 2 สาขาวิชา/สาขางาน : 401   Ref. 3 ระดับชั้น/กลุ่ม : S4011 

ชื่อ-สกุลนักเรียนนักศึกษา : นาย/นางสาว..............................................................................................................(เขียนตัวบรรจง) 

เพื่อเข้าบัญชี “วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดเพื่อรับเงินลงทะเบยีน” บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บญัช ี411-6-077062 
 

จ านวนเงนิ (ตัวอกัษร) 

 

             -หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถว้น - 

 

จ านวนเงนิ (ตัวเลข) 

 

1,100.- 

 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคารผูร้ับเงนิ 
        พรอ้มตราประทับ 

 

           

           

 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคารผู้รับเงิน        

พร้อมตราประทับ 



      วิทยาลยัเทคนิคร้อยเอ็ด        ส่วนที ่1 (ส าหรับนกัเรียนนักศึกษา ที่ต้องน าส่งงานทะเบียน) 

บัตรลงทะเบียนเรียน / แจ้งการช าระเงินลงทะเบียน ฤดูร้อน ปกีารศึกษา 2563 

Company Code : 81613              Ref. 1  รหัสประจ าตัวนกัเรียนักศึกษา                                  

สาขาวิชา/สาขางาน : เทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี)  Ref. 2 สาขาวิชา/สาขางาน : 401   Ref. 3 ระดับชั้น/กลุ่ม : S4012 

ชื่อ-สกุลนักเรียนนักศึกษา : นาย/นางสาว..............................................................................................................(เขียนตัวบรรจง) 

เพื่อเข้าบัญชี “วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดเพื่อรับเงินลงทะเบยีน” บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บญัช ี411-6-077062 

 

รหัสวิชา 

 

ชื่อวิชา ทฤ
ษฎ

 ี

ปฏ
ิบัต

 ิ

ศึก
ษา

 

หน
่วย

กิต
  

รายการช าระ 

 

จ านวนเงิน 

30101-2005 
30101-5102 
 
 

งานส่งถ่ายก าลัง 
งานเทคนิคยานยนต ์2 

2 
0 

2 
6 

- 
- 

3 
2 

ค่าหน่วยกิต บรรยาย 5 หน่วยกติ หน่วยละ 100 บาท 
ค่าหน่วยกิต ปฏิบัติ 3 หน่วยกิต  หน่วยกิตละ 100 บาท 
ค่าบ ารุงห้องสมุด  
ค่าบ ารุงห้องพยาบาล 
ค่าปรับ 
 
 
 

 

รวมเป็นเงนิ (หนึ่งพันหนึ่งรอ้ยบาทถ้วน) 

500.- 
300.- 
100.- 
100.- 
100.- 

1,100.- 

ส าหับเจ้าหน้าท่ี
ธนาคารผู้รับเงิน 
พร้อมตราประทับ รวม 2 8 - 5 

 

1) ลงชื่อ..................................................นักเรียนนักศึกษา  2) ลงชื่อ..............................................ครูที่ปรึกษา 

       วันที ่...................................................            (..............................................) ........../............/.......... 

                                                                                                 3) ลงชื่อ..............................................ครูผู้รับเอกสารลงทะเบียน 

                (..............................................) ........../............/.......... 

ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียน 

1.น าเอกสารการลงทะเบียนเรียนฉบับนี้ ไปช าระเงนิได้ที่ บมจ.ธนาคารกรงุไทย ทกุสาขาทั่วประเทศ ภายในวนัที่ 26 – 31 มีนาคม 2564  (ค่าธรรมเนียม 10 บาท) 

2.ธนาคารจะไม่รับช าระค่าลงทะเบียนเรียน กรณีที่เอกสารฉบับนี้มีการขูด ลบ ฆ่า หรือพ้นก าหนดวันรับลงทะเบียนเรียน 

3.น าบัตรประจ าตัวนกัเรียน/นักศึกษา หรือบัตรประจ าตวัประชาชน ในการติดต่อกับธนาคาร 

4.หลังจากช าระเงินแล้ว ตอ้งมีลายเซ็นของเจ้าหน้าที่ธนาคาร พรอ้มประทับตราธนาคารด้วย 

5.ให้นักเรียน/นักศึกษา น าบัตรลงทะเบยีนส่วนที่ 1 ส่งครูที่ปรึกษา ภายในวันที ่31 มีนาคม 2564 

  หากเกินก าหนดส่งเอกสาร นกัเรียน/นกัศึกษา จะต้องติดต่อขอส่งเอกสารที่ งานทะเบียน วิทยาลยัฯจึงจะถอืวา่ลงทะเบียนเรียนเสร็จสมบูรณ์ 

6.การช าระเงิน หากเกินก าหนดวันช าระเงิน ให้นักเรียนนักศึกษาติดต่อที่ งานการเงินของวิทยาลยัฯ 

7.กรณีมีเหตุขัดข้องไม่สามารถช าระเงินได้ กรุณาติดต่อที่ Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร.02-111-1111 

                                              วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด                                                     สว่นที่ 2 (ส าหรับธนาคาร) 

บัตรลงทะเบียนเรียน / แจ้งการช าระเงินลงทะเบียน ฤดูร้อน ปกีารศึกษา 2563 

Company Code : 81613              Ref. 1  รหัสประจ าตัวนกัเรียนนักศึกษา                                  

สาขาวิชา/สาขางาน : เทคนิคยานยนต์ (ทวิภาคี)  Ref. 2 สาขาวิชา/สาขางาน : 401  Ref. 3 ระดับชั้น/กลุ่ม : S4012 

ชื่อ-สกุลนักเรียนนักศึกษา : นาย/นางสาว..............................................................................................................(เขียนตัวบรรจง) 

เพื่อเข้าบัญชี “วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดเพื่อรับเงินลงทะเบยีน” บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บญัช ี411-6-077062 
 

จ านวนเงนิ (ตัวอกัษร) 

 

            -หนึ่งพันหนึ่งรอ้ยบาทถว้น - 

 

จ านวนเงนิ (ตัวเลข) 

 

1,100.- 

 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคารผูร้ับเงนิ 
        พรอ้มตราประทับ 

 

           

           

 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคารผู้รับเงิน        

พร้อมตราประทับ 



                วิทยาลยัเทคนิคร้อยเอ็ด        ส่วนที ่1 (ส าหรับนกัเรียนนักศึกษา ที่ต้องน าส่งงานทะเบียน) 

บัตรลงทะเบียนเรียน / แจ้งการช าระเงินลงทะเบียน ฤดูร้อน ปกีารศึกษา 2563 

Company Code : 81613              Ref. 1  รหัสประจ าตัวนกัเรียนนักศึกษา                                  

สาขาวิชา/สาขางาน : เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ (ทวิภาคี) Ref. 2 สาขาวิชา/สาขางาน : 401  Ref. 3 ระดับชั้น/กลุ่ม : S4013 

ชื่อ-สกุลนักเรียนนักศึกษา : นาย/นางสาว..............................................................................................................(เขียนตัวบรรจง) 

เพื่อเข้าบัญชี “วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดเพื่อรับเงินลงทะเบยีน” บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บญัช ี411-6-077062 

 

รหัสวิชา 

 

ชื่อวิชา ทฤ
ษฎ

 ี

ปฏ
ิบัต

 ิ

ศึก
ษา

 

หน
่วย

กิต
  

รายการช าระ 

 

จ านวนเงิน 

30101-2005 
30101-5302 

งานส่งถ่ายก าลัง 
งานเทคนิคซ่อมตัวถังและสรีถยนต ์2 

2 
0 

2 
6 

- 
- 

3 
2 

ค่าหน่วยกิต บรรยาย 5 หน่วยกติ หน่วยละ 100 บาท 
ค่าหน่วยกิต ปฏิบัติ 3 หน่วยกิต  หน่วยกิตละ 100 บาท 
ค่าบ ารุงห้องสมุด  
ค่าบ ารุงห้องพยาบาล 
ค่าปรับ 
 
 

รวมเป็นเงนิ (หนึ่งพันหนึ่งรอ้ยบาทถ้วน) 

 

500.- 
300.- 
100.- 
100.- 
100.- 

1,100.- 

ส าหับเจ้าหน้าท่ี
ธนาคารผู้รับเงิน 
พร้อมตราประทับ รวม 2 8 - 5 

 

1) ลงชื่อ..................................................นักเรียนนักศึกษา  2) ลงชื่อ..............................................ครูที่ปรึกษา 

       วันที ่...................................................            (..............................................) ........../............/.......... 

                                                                                                 3) ลงชื่อ..............................................ครูผู้รับเอกสารลงทะเบียน 

                (..............................................) ........../............/.......... 

ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียน 

1.น าเอกสารการลงทะเบียนเรียนฉบับนี้ ไปช าระเงนิได้ที่ บมจ.ธนาคารกรงุไทย ทกุสาขาทั่วประเทศ ภายในวนัที่ 26 – 31 มีนาคม 2564 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท) 

2.ธนาคารจะไม่รับช าระค่าลงทะเบียนเรียน กรณีที่เอกสารฉบับนี้มีการขูด ลบ ฆ่า หรือพ้นก าหนดวันรับลงทะเบียนเรียน 

3.น าบัตรประจ าตัวนกัเรียน/นักศึกษา หรือบัตรประจ าตวัประชาชน ในการติดต่อกับธนาคาร 

4.หลังจากช าระเงินแล้ว ตอ้งมีลายเซ็นของเจ้าหน้าที่ธนาคาร พรอ้มประทับตราธนาคารด้วย 

5.ให้นักเรียน/นักศึกษา น าบัตรลงทะเบยีนส่วนที่ 1 ส่งครูที่ปรึกษา ภายในวันที ่31 มีนาคม 2564 

  หากเกินก าหนดส่งเอกสาร นกัเรียน/นกัศึกษา จะต้องติดต่อขอส่งเอกสารที่ งานทะเบียน วิทยาลยัฯจึงจะถอืวา่ลงทะเบียนเรียนเสร็จสมบูรณ์ 

6.การช าระเงิน หากเกินก าหนดวันช าระเงิน ให้นักเรียนนักศึกษาติดต่อที่ งานการเงินของวิทยาลยัฯ 

7.กรณีมีเหตุขัดข้องไม่สามารถช าระเงินได้ กรุณาติดต่อที่ Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร.02-111-1111 

                                              วิทยาลยัเทคนิคร้อยเอ็ด                                     ส่วนที ่2 (ส าหรับธนาคาร) 

   บัตรลงทะเบียนเรียน / แจ้งการช าระเงินลงทะเบียน ฤดูร้อน ปกีารศึกษา 2563 

Company Code : 81613              Ref. 1  รหัสประจ าตัวนกัเรียนนักศึกษา                                  

สาขาวิชา/สาขางาน : เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ (ทวิภาคี) Ref. 2 สาขาวิชา/สาขางาน : 401  Ref. 3 ระดับชั้น/กลุ่ม : S4013 

ชื่อ-สกุลนักเรียนนักศึกษา : นาย/นางสาว..............................................................................................................(เขียนตัวบรรจง) 

เพื่อเข้าบัญชี “วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดเพื่อรับเงินลงทะเบยีน” บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บญัช ี411-6-077062 

 

จ านวนเงนิ (ตัวอกัษร) 

 

         -หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทบาทถ้วน - 

 

จ านวนเงนิ (ตัวเลข) 

 

1,100.- 

 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคารผูร้ับเงนิ 
        พรอ้มตราประทับ 

 

           

           

 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคารผู้รับเงิน        

พร้อมตราประทับ 



        วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด        ส่วนที ่1 (ส าหรับนกัเรียนนักศึกษา ที่ต้องน าส่งงานทะเบียน) 

บัตรลงทะเบียนเรียน / แจ้งการช าระเงินลงทะเบียน ฤดูร้อน ปกีารศึกษา 2563 

Company Code : 81613              Ref. 1  รหัสประจ าตัวนกัเรียนักศึกษา                                  

สาขาวิชา/สาขางาน : เครื่องมือกล (ม.6)   Ref. 2 สาขาวิชา/สาขางาน : 402  Ref. 3 ระดับชั้น/กลุ่ม : S4021 

ชื่อ-สกุลนักเรียนนักศึกษา : นาย/นางสาว..............................................................................................................(เขียนตัวบรรจง) 

เพื่อเข้าบัญชี “วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดเพื่อรับเงินลงทะเบยีน” บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บญัช ี411-6-077062 
 

รหัสวิชา 

 

ชื่อวิชา 

ทฤ
ษฎ

 ี

ปฏ
ิบัต

 ิ

ศึก
ษา

 

หน
่วย

กิต
  

รายการช าระ 

 

จ านวนเงิน 

30102-2001 
 

เทคนิคการผลิตชิน้ส่วนด้วยเครือ่งมอืกล 1 
 

1 
 

6 
 

- 
 

3 
 

ค่าหน่วยกิต บรรยาย 3 หน่วยกติ หน่วยละ 100 บาท 
ค่าหน่วยกิต ปฏิบัติ 2 หน่วยกิต  หน่วยกิตละ 100 บาท 
ค่าบ ารุงห้องสมุด  
ค่าบ ารุงห้องพยาบาล 
ค่าปรับ 
 
 
 

 

รวมเป็นเงนิ (แปดรอ้ยบาทถ้วน) 

 

300.- 
200.- 
100.- 
100.- 
100.- 

800.- 

ส าหับเจ้าหน้าท่ี
ธนาคารผู้รับเงิน 
พร้อมตราประทับ รวม 1 6 - 3 

 

1) ลงชื่อ..................................................นักเรียนนักศึกษา  2) ลงชื่อ..............................................ครูที่ปรึกษา 

       วันที ่...................................................            (...............................................) ........../............/.......... 

                                                                                                 3) ลงชื่อ..............................................ครูผู้รับเอกสารลงทะเบียน 

               (................................................) ........../............/.......... 

ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียน 

1.น าเอกสารการลงทะเบียนเรียนฉบับนี้ ไปช าระเงนิได้ที่ บมจ.ธนาคารกรงุไทย ทกุสาขาทั่วประเทศ ภายในวนัที่ 26 – 31 มีนาคม 2564 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท) 

2.ธนาคารจะไม่รับช าระค่าลงทะเบียนเรียน กรณีที่เอกสารฉบับนี้มีการขูด ลบ ฆ่า หรือพ้นก าหนดวันรับลงทะเบียนเรียน 

3.น าบัตรประจ าตัวนกัเรียน/นักศึกษา หรือบัตรประจ าตวัประชาชน ในการติดต่อกับธนาคาร 

4.หลังจากช าระเงินแล้ว ตอ้งมีลายเซ็นของเจ้าหน้าที่ธนาคาร พรอ้มประทับตราธนาคารด้วย 

5.ให้นักเรียน/นักศึกษา น าบัตรลงทะเบยีนส่วนที่ 1 ส่งครูที่ปรึกษา ภายในวันที ่31 มีนาคม 2564 

  หากเกินก าหนดส่งเอกสาร นกัเรียน/นกัศึกษา จะต้องติดต่อขอส่งเอกสารที่ งานทะเบียน วิทยาลยัฯจึงจะถอืวา่ลงทะเบียนเรียนเสร็จสมบูรณ์ 

6.การช าระเงิน หากเกินก าหนดวันช าระเงิน ให้นักเรียนนักศึกษาติดต่อที่ งานการเงินของวิทยาลยัฯ 

7.กรณีมีเหตุขัดข้องไม่สามารถช าระเงินได้ กรุณาติดต่อที่ Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร.02-111-1111 

                                              วิทยาลยัเทคนิคร้อยเอ็ด                                               สว่นที่ 2 (ส าหรับธนาคาร) 

บัตรลงทะเบียนเรียน / แจ้งการช าระเงินลงทะเบียน ฤดูร้อน ปกีารศึกษา 2563 

Company Code : 81613              Ref. 1  รหัสประจ าตัวนกัเรียนนักศึกษา                                  

สาขาวิชา/สาขางาน : เครื่องมือกล (ม.6)   Ref. 2 สาขาวิชา/สาขางาน : 402  Ref. 3 ระดับชั้น/กลุ่ม : S4021 

ชื่อ-สกุลนักเรียนนักศึกษา : นาย/นางสาว..............................................................................................................(เขียนตัวบรรจง) 

เพื่อเข้าบัญชี “วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดเพื่อรับเงินลงทะเบยีน” บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บญัช ี411-6-077062 

 

จ านวนเงนิ (ตัวอกัษร) 
 

-แปดรอ้ยบาทถ้วน - 

 

จ านวนเงนิ (ตัวเลข) 

 

800.- 

 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคารผูร้ับเงนิ 
        พรอ้มตราประทับ 

 

           

           

 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคารผู้รับเงิน        

พร้อมตราประทับ 



         วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด        ส่วนที ่1 (ส าหรับนกัเรียนนักศึกษา ที่ต้องน าส่งงานทะเบียน) 

บัตรลงทะเบียนเรียน / แจ้งการช าระเงินลงทะเบียน ฤดูร้อน ปกีารศึกษา 2563 

Company Code : 81613              Ref. 1  รหัสประจ าตัวนกัเรียนักศึกษา                                  

สาขาวิชา/สาขางาน : เครื่องมือกล (ทวภิาคี)   Ref. 2 สาขาวิชา/สาขางาน : 402  Ref. 3 ระดับชั้น/กลุ่ม : S4022 

ชื่อ-สกุลนักเรียนนักศึกษา : นาย/นางสาว..............................................................................................................(เขียนตัวบรรจง) 

เพื่อเข้าบัญชี “วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดเพื่อรับเงินลงทะเบยีน” บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บญัช ี411-6-077062 

 

รหัสวิชา 

 

ชื่อวิชา ทฤ
ษฎ

 ี

ปฏ
ิบัต

 ิ

ศึก
ษา

 

หน
่วย

กิต
  

รายการช าระ 

 

จ านวนเงิน 

30102-5101 
 

งานเครือ่งมอืกล 1 
 

1 
 

6 
 

- 
 

3 
 

ค่าหน่วยกิต บรรยาย 3 หน่วยกติ หน่วยละ 100 บาท 
ค่าหน่วยกิต ปฏิบัติ 2 หน่วยกิต  หน่วยกิตละ 100 บาท 
ค่าบ ารุงห้องสมุด  
ค่าบ ารุงห้องพยาบาล 
ค่าปรับ 
 
 
 

รวมเป็นเงนิ (แปดรอ้ยบาทถ้วน) 

 

300.- 
200.- 
100.- 
100.- 
100.- 

800.- 

ส าหับเจ้าหน้าท่ี
ธนาคารผู้รับเงิน 
พร้อมตราประทับ รวม 1 6 - 3 

 

1) ลงชื่อ..................................................นักเรียนนักศึกษา  2) ลงชื่อ..............................................ครูที่ปรึกษา 

       วันที ่...................................................            (...............................................) ........../............/.......... 

                                                                                                 3) ลงชื่อ..............................................ครูผู้รับเอกสารลงทะเบียน 

                (...............................................) ........../............/.......... 

ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียน 

1.น าเอกสารการลงทะเบียนเรียนฉบับนี้ ไปช าระเงนิได้ที่ บมจ.ธนาคารกรงุไทย ทกุสาขาทั่วประเทศ ภายในวนัที่ 26 – 31 มีนาคม 2564 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท) 

2.ธนาคารจะไม่รับช าระค่าลงทะเบียนเรียน กรณีที่เอกสารฉบับนี้มีการขูด ลบ ฆ่า หรือพ้นก าหนดวันรับลงทะเบียนเรียน 

3.น าบัตรประจ าตัวนกัเรียน/นักศึกษา หรือบัตรประจ าตวัประชาชน ในการติดต่อกับธนาคาร 

4.หลังจากช าระเงินแล้ว ตอ้งมีลายเซ็นของเจ้าหน้าที่ธนาคาร พรอ้มประทับตราธนาคารด้วย 

5.ให้นักเรียน/นักศึกษา น าบัตรลงทะเบยีนส่วนที่ 1 ส่งครูที่ปรึกษา ภายในวันที ่31 มีนาคม 2564 

  หากเกินก าหนดส่งเอกสาร นกัเรียน/นกัศึกษา จะต้องติดต่อขอส่งเอกสารที่ งานทะเบียน วิทยาลยัฯจึงจะถอืวา่ลงทะเบียนเรียนเสร็จสมบูรณ์ 

6.การช าระเงิน หากเกินก าหนดวันช าระเงิน ให้นักเรียนนักศึกษาติดต่อที่ งานการเงินของวิทยาลยัฯ 

7.กรณีมีเหตุขัดข้องไม่สามารถช าระเงินได้ กรุณาติดต่อที่ Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร.02-111-1111 

                                              วิทยาลยัเทคนิคร้อยเอ็ด                                                      สว่นที่ 2 (ส าหรับธนาคาร) 

บัตรลงทะเบียนเรียน / แจ้งการช าระเงินลงทะเบียน ฤดูร้อน ปกีารศึกษา 2563 

Company Code : 81613              Ref. 1  รหัสประจ าตัวนกัเรียนนักศึกษา                                  

สาขาวิชา/สาขางาน : เครื่องมือกล (ทวภิาคี)   Ref. 2 สาขาวิชา/สาขางาน : 402  Ref. 3 ระดับชั้น/กลุ่ม : S4022 

ชื่อ-สกุลนักเรียนนักศึกษา : นาย/นางสาว..............................................................................................................(เขียนตัวบรรจง) 

เพื่อเข้าบัญชี “วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดเพื่อรับเงินลงทะเบยีน” บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บญัช ี411-6-077062 

 

จ านวนเงนิ (ตัวอกัษร) 
 

-แปดรอ้ยบาทถ้วน - 

 

จ านวนเงนิ (ตัวเลข) 

 

800.- 

 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคารผูร้ับเงนิ 
        พรอ้มตราประทับ 

 
 

           

           

 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคารผู้รับเงิน        

พร้อมตราประทับ 



 

     วิทยาลยัเทคนิคร้อยเอ็ด ส่วนที่ 1 (ส าหรับนักเรียนนักศึกษา ที่ตอ้งน าส่งงานทะเบียน) 

บัตรลงทะเบียนเรียน / แจ้งการช าระเงินลงทะเบียน ฤดูร้อน ปกีารศึกษา 2563 

Company Code : 81613              Ref. 1  รหัสประจ าตัวนกัเรียนนักศึกษา                                  

สาขาวิชา/สาขางาน : แม่พิมพ์โลหะ (ทวิภาคี)   Ref. 2 สาขาวิชา/สาขางาน : 402  Ref. 3 ระดับชั้น/กลุ่ม : S4023 

ชื่อ-สกุลนักเรียนนักศึกษา : นาย/นางสาว..............................................................................................................(เขียนตัวบรรจง) 

เพื่อเข้าบัญชี “วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดเพื่อรับเงินลงทะเบยีน” บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บญัช ี411-6-077062 

 

รหัสวิชา 

 

ชื่อวิชา ทฤ
ษฎ

 ี

ปฏ
ิบัต

 ิ

ศึก
ษา

 

หน
่วย

กิต
  

รายการช าระ 

 

จ านวนเงิน 

30102-5201 
 

งานเทคนิคการผลิตแม่พมิพ์โลหะ 1 
 

1 
 

6 
 

- 
 

3 
 

ค่าหน่วยกิต บรรยาย 3 หน่วยกติ หน่วยละ 100 บาท 
ค่าหน่วยกิต ปฏิบัติ 2 หน่วยกิต  หน่วยกิตละ 100 บาท 
ค่าบ ารุงห้องสมุด  
ค่าบ ารุงห้องพยาบาล 
ค่าปรับ  
 
 

รวมเป็นเงนิ (แปดรอ้ยบาทถ้วน) 

 

300.- 
200.- 
100.- 
100.- 
100.- 

800.- 

ส าหับเจ้าหน้าท่ี
ธนาคารผู้รับเงิน 
พร้อมตราประทับ รวม 1 6 - 3 

 

1) ลงชื่อ..................................................นักเรียนนักศึกษา  2) ลงชื่อ..............................................ครูที่ปรึกษา 

       วันที ่...................................................            (...............................................) ........../............/.......... 

                                                                                                 3) ลงชื่อ..............................................ครูผู้รับเอกสารลงทะเบียน 

                (..............................................) ........../............/.......... 

ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียน 

1.น าเอกสารการลงทะเบียนเรียนฉบับนี้ ไปช าระเงนิได้ที่ บมจ.ธนาคารกรงุไทย ทกุสาขาทั่วประเทศ ภายในวนัที่ 26 – 31 มีนาคม 2564 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท) 

2.ธนาคารจะไม่รับช าระค่าลงทะเบียนเรียน กรณีที่เอกสารฉบับนี้มีการขูด ลบ ฆ่า หรือพ้นก าหนดวันรับลงทะเบียนเรียน 

3.น าบัตรประจ าตัวนกัเรียน/นักศึกษา หรือบัตรประจ าตวัประชาชน ในการติดต่อกับธนาคาร 

4.หลังจากช าระเงินแล้ว ตอ้งมีลายเซ็นของเจ้าหน้าที่ธนาคาร พรอ้มประทับตราธนาคารด้วย 

5.ให้นักเรียน/นักศึกษา น าบัตรลงทะเบยีนส่วนที่ 1 ส่งครูที่ปรึกษา ภายในวันที ่31 มีนาคม 2564 

  หากเกินก าหนดส่งเอกสาร นกัเรียน/นกัศึกษา จะต้องติดต่อขอส่งเอกสารที่ งานทะเบียน วิทยาลยัฯจึงจะถอืวา่ลงทะเบียนเรียนเสร็จสมบูรณ์ 

6.การช าระเงิน หากเกินก าหนดวันช าระเงิน ให้นักเรียนนักศึกษาติดต่อที่ งานการเงินของวิทยาลยัฯ 

7.กรณีมีเหตุขัดข้องไม่สามารถช าระเงินได้ กรุณาติดต่อที่ Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร.02-111-1111 

 
                                              วิทยาลยัเทคนิคร้อยเอ็ด                                   ส่วนที่ 2 (ส าหรับธนาคาร) 

บัตรลงทะเบียนเรียน / แจ้งการช าระเงินลงทะเบียน ฤดูร้อน ปกีารศึกษา 2563 

Company Code : 81613              Ref. 1  รหัสประจ าตัวนกัเรียนนักศึกษา                                  

สาขาวิชา/สาขางาน : แม่พิมพ์โลหะ (ทวิภาคี)   Ref. 2 สาขาวิชา/สาขางาน : 402  Ref. 3 ระดับชั้น/กลุ่ม : S4023 

ชื่อ-สกุลนักเรียนนักศึกษา : นาย/นางสาว..............................................................................................................(เขียนตัวบรรจง) 

เพื่อเข้าบัญชี “วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดเพื่อรับเงินลงทะเบยีน” บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บญัช ี411-6-077062 
 

จ านวนเงนิ (ตัวอกัษร) 
 

-แปดรอ้ยบาทถ้วน - 

 

จ านวนเงนิ (ตัวเลข) 

 

800.- 

 

     ส าหรับเจ้าหน้าท่ีธนาคารผู้รับเงิน 
              พร้อมตราประทับ 

 

           

           

 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคารผู้รับเงิน        

พร้อมตราประทับ 



 

         วิทยาลยัเทคนิคร้อยเอ็ด        ส่วนที ่1 (ส าหรับนกัเรียนนักศึกษา ที่ต้องน าส่งงานทะเบียน) 

บัตรลงทะเบียนเรียน / แจ้งการช าระเงินลงทะเบียน ฤดูร้อน ปกีารศึกษา 2563 

Company Code : 81613              Ref. 1  รหัสประจ าตัวนกัเรียนนักศึกษา                                  

สาขาวิชา/สาขางาน : เทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ (ม.6) Ref. 2 สาขาวิชา/สาขางาน : 403  Ref. 3 ระดับชั้น/กลุ่ม : S4031 

ชื่อ-สกุลนักเรียนนักศึกษา : นาย/นางสาว..............................................................................................................(เขียนตัวบรรจง) 

เพื่อเข้าบัญชี “วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดเพื่อรับเงินลงทะเบยีน” บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บญัช ี411-6-077062 

 

รหัสวิชา 

 

ชื่อวิชา ทฤ
ษฎ

 ี

ปฏ
ิบัต

 ิ

ศึก
ษา

 

หน
่วย

กิต
  

รายการช าระ 

 

จ านวนเงิน 

30103-0005 
30103-0004 

เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
งานเชือ่มอารก์โลหะแก๊สคลมุ 

1 
0 

2 
6 

- 
- 

2 
2 

ค่าหน่วยกิต บรรยาย 4 หน่วยกติ หน่วยละ 100 บาท 
ค่าหน่วยกิต ปฏิบัติ 3 หน่วยกิต  หน่วยกิตละ 100 บาท 
ค่าบ ารุงห้องสมุด  
ค่าบ ารุงห้องพยาบาล 
ค่าปรับ 
 
 

รวมเป็นเงนิ (หนึ่งพันบาทถ้วน) 

 

400.- 
300.- 
100.- 
100.- 
100.- 

1,000.- 

ส าหับเจ้าหน้าท่ี
ธนาคารผู้รับเงิน 
พร้อมตราประทับ รวม 1 8 - 4 

 

1) ลงชื่อ..................................................นักเรียนนักศึกษา  2) ลงชื่อ..............................................ครูที่ปรึกษา 

       วันที ่...................................................            (...............................................) ........../............/.......... 

                                                                                                 3) ลงชื่อ..............................................ครูผู้รับเอกสารลงทะเบียน 

                (...............................................) ........../............/.......... 

ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียน 

1.น าเอกสารการลงทะเบียนเรียนฉบับนี้ ไปช าระเงนิได้ที่ บมจ.ธนาคารกรงุไทย ทกุสาขาทั่วประเทศ ภายในวนัที่ 26 – 31 มีนาคม 2564 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท) 

2.ธนาคารจะไม่รับช าระค่าลงทะเบียนเรียน กรณีที่เอกสารฉบับนี้มีการขูด ลบ ฆ่า หรือพ้นก าหนดวันรับลงทะเบียนเรียน 

3.น าบัตรประจ าตัวนกัเรียน/นักศึกษา หรือบัตรประจ าตวัประชาชน ในการติดต่อกับธนาคาร 

4.หลังจากช าระเงินแล้ว ตอ้งมีลายเซ็นของเจ้าหน้าที่ธนาคาร พรอ้มประทับตราธนาคารด้วย 

5.ให้นักเรียน/นักศึกษา น าบัตรลงทะเบยีนส่วนที่ 1 ส่งครูที่ปรึกษา ภายในวันที ่31 มีนาคม 2564 

  หากเกินก าหนดส่งเอกสาร นกัเรียน/นกัศึกษา จะต้องติดต่อขอส่งเอกสารที่ งานทะเบียน วิทยาลยัฯจึงจะถอืวา่ลงทะเบียนเรียนเสร็จสมบูรณ์ 

6.การช าระเงิน หากเกินก าหนดวันช าระเงิน ให้นักเรียนนักศึกษาติดต่อที่ งานการเงินของวิทยาลยัฯ 

7.กรณีมีเหตุขัดข้องไม่สามารถช าระเงินได้ กรุณาติดต่อที่ Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร.02-111-1111 

 
                                              วิทยาลยัเทคนิคร้อยเอ็ด                                         สว่นที่ 2 (ส าหรับธนาคาร) 

บัตรลงทะเบียนเรียน / แจ้งการช าระเงินลงทะเบียน ฤดูร้อน ปกีารศึกษา 2563 

Company Code : 81613              Ref. 1  รหัสประจ าตัวนกัเรียนนักศึกษา                                  

สาขาวิชา/สาขางาน : เทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ (ม.6) Ref. 2 สาขาวิชา/สาขางาน : 403  Ref. 3 ระดับชั้น/กลุ่ม : S4031 

ชื่อ-สกุลนักเรียนนักศึกษา : นาย/นางสาว..............................................................................................................(เขียนตัวบรรจง) 

เพื่อเข้าบัญชี “วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดเพื่อรับเงินลงทะเบยีน” บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บญัช ี411-6-077062 
 

จ านวนเงนิ (ตัวอกัษร) 
 

-หนึ่งพันบาทถ้วน - 

 

จ านวนเงนิ (ตัวเลข) 

 

                1,000.- 

 
    ส าหรับเจ้าหน้าท่ีธนาคารผู้รับเงิน 
           พร้อมตราประทับ 

 

           

           

 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคารผู้รับเงิน        

พร้อมตราประทับ 



 

     วิทยาลยัเทคนิคร้อยเอ็ด        ส่วนที ่1 (ส าหรับนกัเรียนนักศึกษา ที่ต้องน าส่งงานทะเบียน) 

บัตรลงทะเบียนเรียน / แจ้งการช าระเงินลงทะเบียน ฤดูร้อน ปกีารศึกษา 2563 

Company Code : 81613              Ref. 1  รหัสประจ าตัวนกัเรียนนักศึกษา                                  

สาขาวิชา/สาขางาน : เทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ (ทวภิาคี) Ref. 2 สาขาวิชา/สาขางาน : 403  Ref. 3 ระดับชั้น/กลุ่ม : S4032 

ชื่อ-สกุลนักเรียนนักศึกษา : นาย/นางสาว..............................................................................................................(เขียนตัวบรรจง) 

เพื่อเข้าบัญชี “วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดเพื่อรับเงินลงทะเบยีน” บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บญัช ี411-6-077062 

 

รหัสวิชา 

 

ชื่อวิชา ทฤ
ษฎ

 ี

ปฏ
ิบัต

 ิ

ศึก
ษา

 

หน
่วย

กิต
  

รายการช าระ 

 

จ านวนเงิน 

30103-5301 
 

งานเทคโนโลยีงานเชือ่มโครงสร้างโลหะ 1 
 

1 
 

6 
 

- 
 

3 
 

ค่าหน่วยกิต บรรยาย 2 หน่วยกติ หน่วยละ 100 บาท 
ค่าหน่วยกิต ปฏิบัติ 3 หน่วยกิต  หน่วยกิตละ 100 บาท 
ค่าบ ารุงห้องสมุด  
ค่าบ ารุงห้องพยาบาล 
ค่าปรับ 
 
 

รวมเป็นเงนิ (แปดรอ้ยบาทถ้วน) 

 

200.- 
300.- 
100.- 
100.- 
100.- 

800.- 

ส าหับเจ้าหน้าท่ี
ธนาคารผู้รับเงิน 
พร้อมตราประทับ รวม 1 6 - 3 

 

1) ลงชื่อ..................................................นักเรียนนักศึกษา  2) ลงชื่อ..............................................ครูที่ปรึกษา 

       วันที ่...................................................            (...............................................) ........../............/.......... 

                                                                                                 3) ลงชื่อ..............................................ครูผู้รับเอกสารลงทะเบียน 

                (...............................................) ........../............/.......... 

ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียน 

1.น าเอกสารการลงทะเบียนเรียนฉบับนี้ ไปช าระเงนิได้ที่ บมจ.ธนาคารกรงุไทย ทกุสาขาทั่วประเทศ ภายในวนัที่ 26 – 31 มีนาคม 2564 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท) 

2.ธนาคารจะไม่รับช าระค่าลงทะเบียนเรียน กรณีที่เอกสารฉบับนี้มีการขูด ลบ ฆ่า หรือพ้นก าหนดวันรับลงทะเบียนเรียน 

3.น าบัตรประจ าตัวนกัเรียน/นักศึกษา หรือบัตรประจ าตวัประชาชน ในการติดต่อกับธนาคาร 

4.หลังจากช าระเงินแล้ว ตอ้งมีลายเซ็นของเจ้าหน้าที่ธนาคาร พรอ้มประทับตราธนาคารด้วย 

5.ให้นักเรียน/นักศึกษา น าบัตรลงทะเบยีนส่วนที่ 1 ส่งครูที่ปรึกษา ภายในวันที ่31 มีนาคม 2564 

  หากเกินก าหนดส่งเอกสาร นกัเรียน/นกัศึกษา จะต้องติดต่อขอส่งเอกสารที่ งานทะเบียน วิทยาลยัฯจึงจะถอืวา่ลงทะเบียนเรียนเสร็จสมบูรณ์ 

6.การช าระเงิน หากเกินก าหนดวันช าระเงิน ให้นักเรียนนักศึกษาติดต่อที่ งานการเงินของวิทยาลยัฯ 

7.กรณีมีเหตุขัดข้องไม่สามารถช าระเงินได้ กรุณาติดต่อที่ Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร.02-111-1111 

                                              วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด                                      สว่นที่ 2 (ส าหรับธนาคาร) 

บัตรลงทะเบียนเรียน / แจ้งการช าระเงินลงทะเบียน ฤดูร้อน ปกีารศึกษา 2563 

Company Code : 81613             Ref. 1  รหัสประจ าตัวนกัเรียนนักศึกษา                                  

สาขาวิชา/สาขางาน : เทคโนโลยีงานเช่ือมโครงสร้างโลหะ (ทวภิาคี) Ref. 2 สาขาวิชา/สาขางาน : 403  Ref. 3 ระดับชั้น/กลุ่ม : S4032 

ชื่อ-สกุลนักเรียนนักศึกษา : นาย/นางสาว..............................................................................................................(เขียนตัวบรรจง) 

เพื่อเข้าบัญชี “วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดเพื่อรับเงินลงทะเบยีน” บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บญัช ี411-6-077062 

 

จ านวนเงนิ (ตัวอกัษร) 
 

-แปดรอ้ยบาทถ้วน - 

 

จ านวนเงนิ (ตัวเลข) 

 

800.- 

 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคารผู้รับเงิน 
        พร้อมตราประทับ 

 

           

           

 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคารผู้รับเงิน        

พร้อมตราประทับ 



 

   วิทยาลยัเทคนิคร้อยเอ็ด                  ส่วนที ่1 (ส าหรับนกัเรียนนักศึกษา ที่ตอ้งน าส่งงานทะเบียน) 

บัตรลงทะเบียนเรียน / แจ้งการช าระเงินลงทะเบียน ฤดูร้อน ปกีารศึกษา 2563 
 

Company Code : 81613              Ref. 1  รหัสประจ าตัวนกัเรียนนักศึกษา                                  

สาขาวิชา/สาขางาน : ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม (ม.6) Ref. 2 สาขาวิชา/สาขางาน : 404  Ref. 3 ระดับชั้น/กลุ่ม : S4041 

ชื่อ-สกุลนักเรียนนักศึกษา : นาย/นางสาว..............................................................................................................(เขียนตัวบรรจง) 

เพื่อเข้าบัญชี “วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดเพื่อรับเงินลงทะเบยีน” บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บญัช ี411-6-077062 

 

รหัสวิชา 

 

ชื่อวิชา ทฤ
ษฎ

 ี

ปฏ
ิบัต

 ิ

ศึก
ษา

 

หน
่วย

กิต
  

รายการช าระ 

 

จ านวนเงิน 

30104-1001 
30104-2003 

เครื่องมือวัดไฟฟ้า 
เครื่องกลไฟฟ้า 1 

2 
2 

3 
3 

- 
- 

3 
3 

ค่าหน่วยกิต บรรยาย 6 หน่วยกติ หน่วยละ 100 บาท 
ค่าหน่วยกิต ปฏิบัติ 2 หน่วยกิต  หน่วยกิตละ 100 บาท 
ค่าบ ารุงห้องสมุด  
ค่าบ ารุงห้องพยาบาล 
ค่าปรับ 
 
 

รวมเป็นเงนิ (หนึ่งพันหนึ่งรอ้ยบาทถ้วน) 

 

600.- 
200.- 
100.- 
100.- 
100.- 

1,100.- 

ส าหับเจ้าหน้าท่ี
ธนาคารผู้รับเงิน 
พร้อมตราประทับ รวม 4 6 - 6 

 

1) ลงชื่อ..................................................นักเรียนนักศึกษา  2) ลงชื่อ..............................................ครูที่ปรึกษา 

       วันที ่...................................................            (..............................................) ........../............/.......... 

                                                                                                 3) ลงชื่อ..............................................ครูผู้รับเอกสารลงทะเบียน 

                             (..............................................) ........../............/.......... 

ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียน 

1.น าเอกสารการลงทะเบียนเรียนฉบับนี้ ไปช าระเงนิได้ที่ บมจ.ธนาคารกรงุไทย ทกุสาขาทั่วประเทศ ภายในวนัที่ 26 – 31 มีนาคม 2564 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท) 

2.ธนาคารจะไม่รับช าระค่าลงทะเบียนเรียน กรณีที่เอกสารฉบับนี้มีการขูด ลบ ฆ่า หรือพ้นก าหนดวันรับลงทะเบียนเรียน 

3.น าบัตรประจ าตัวนกัเรียน/นักศึกษา หรือบัตรประจ าตวัประชาชน ในการติดต่อกับธนาคาร 

4.หลังจากช าระเงินแล้ว ตอ้งมีลายเซ็นของเจ้าหน้าที่ธนาคาร พรอ้มประทับตราธนาคารด้วย 

5.ให้นักเรียน/นักศึกษา น าบัตรลงทะเบยีนส่วนที่ 1 ส่งครูที่ปรึกษา ภายในวันที ่31 มีนาคม 2564 

  หากเกินก าหนดส่งเอกสาร นกัเรียน/นกัศึกษา จะต้องติดต่อขอส่งเอกสารที่ งานทะเบียน วิทยาลยัฯจึงจะถอืวา่ลงทะเบียนเรียนเสร็จสมบูรณ์ 

6.การช าระเงิน หากเกินก าหนดวันช าระเงิน ให้นักเรียนนักศึกษาติดต่อที่ งานการเงินของวิทยาลยัฯ 

7.กรณีมีเหตุขัดข้องไม่สามารถช าระเงินได้ กรุณาติดต่อที่ Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร.02-111-1111 

                                              วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด                                                                   ส่วนที ่2 (ส าหรับธนาคาร) 

บัตรลงทะเบียนเรียน / แจ้งการช าระเงินลงทะเบียน ฤดูร้อน ปกีารศึกษา 2563 

Company Code : 81613              Ref. 1  รหัสประจ าตัวนกัเรียนนักศึกษา                                  

สาขาวิชา/สาขางาน : ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม (ม.6) Ref. 2 สาขาวิชา/สาขางาน : 404  Ref. 3 ระดับชั้น/กลุ่ม : S4041 

ชื่อ-สกุลนักเรียนนักศึกษา : นาย/นางสาว..............................................................................................................(เขียนตัวบรรจง) 

เพื่อเข้าบัญชี “วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดเพื่อรับเงินลงทะเบยีน” บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บญัช ี411-6-077062 

 

จ านวนเงนิ (ตัวอกัษร) 
 

-หนึ่งพันหนึง่รอ้ยบาทถ้วน - 

 

จ านวนเงนิ (ตัวเลข) 

 

1,100.- 

 

     ส าหรับเจ้าหน้าท่ีธนาคารผู้รับเงิน 
              พร้อมตราประทับ 

 

           

           

 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคารผู้รับเงิน        

พร้อมตราประทับ 



     วิทยาลยัเทคนิคร้อยเอ็ด        ส่วนที ่1 (ส าหรับนกัเรียนนักศึกษา ที่ต้องน าส่งงานทะเบียน) 

บัตรลงทะเบียนเรียน / แจ้งการช าระเงินลงทะเบียน ฤดูร้อน ปกีารศึกษา 2563 

Company Code : 81613              Ref. 1  รหัสประจ าตัวนกัเรียนนักศึกษา                                  

สาขาวิชา/สาขางาน : ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม (ทวิภาคี) Ref. 2 สาขาวิชา/สาขางาน : 404  Ref. 3 ระดับชั้น/กลุ่ม : S4042 

ชื่อ-สกุลนักเรียนนักศึกษา : นาย/นางสาว..............................................................................................................(เขียนตัวบรรจง) 

เพื่อเข้าบัญชี “วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดเพื่อรับเงินลงทะเบยีน” บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บญัช ี411-6-077062 

 

รหัสวิชา 

 

ชื่อวิชา ทฤ
ษฎ

 ี

ปฏ
ิบัต

 ิ

ศึก
ษา

 

หน
่วย

กิต
  

รายการช าระ 

 

จ านวนเงิน 

30104-5101 
 

งานไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม 1 
 

1 
 

6 
 

- 
 

3 
 

ค่าหน่วยกิต บรรยาย 3 หน่วยกติ หน่วยละ 100 บาท 
ค่าหน่วยกิต ปฏิบัติ 2 หน่วยกิต  หน่วยกิตละ 100 บาท 
ค่าบ ารุงห้องสมุด  
ค่าบ ารุงห้องพยาบาล 
ค่าปรับ 

 
 

รวมเป็นเงนิ (แปดรอ้ยบาทถ้วน) 

 

300.- 
200.- 
100.- 
100.- 
100.- 

800.- 

ส าหับเจ้าหน้าท่ี
ธนาคารผู้รับเงิน 
พร้อมตราประทับ รวม 1 6 - 3 

 

1) ลงชื่อ..................................................นักเรียนนักศึกษา  2) ลงชื่อ..............................................ครูที่ปรึกษา 

       วันที ่...................................................            (...............................................) ........../............/.......... 

                                                                                                 3) ลงชื่อ..............................................ครูผู้รับเอกสารลงทะเบียน 

                (...............................................) ........../............/.......... 

ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียน 

1.น าเอกสารการลงทะเบียนเรียนฉบับนี้ ไปช าระเงนิได้ที่ บมจ.ธนาคารกรงุไทย ทกุสาขาทั่วประเทศ ภายในวนัที่ 26 – 31 มีนาคม 2564 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท) 

2.ธนาคารจะไม่รับช าระค่าลงทะเบียนเรียน กรณีที่เอกสารฉบับนี้มีการขูด ลบ ฆ่า หรือพ้นก าหนดวันรับลงทะเบียนเรียน 

3.น าบัตรประจ าตัวนกัเรียน/นักศึกษา หรือบัตรประจ าตวัประชาชน ในการติดต่อกับธนาคาร 

4.หลังจากช าระเงินแล้ว ตอ้งมีลายเซ็นของเจ้าหน้าที่ธนาคาร พรอ้มประทับตราธนาคารด้วย 

5.ให้นักเรียน/นักศึกษา น าบัตรลงทะเบยีนส่วนที่ 1 ส่งครูที่ปรึกษา ภายในวันที ่31 มีนาคม 2564 

  หากเกินก าหนดส่งเอกสาร นกัเรียน/นกัศึกษา จะต้องติดต่อขอส่งเอกสารที่ งานทะเบียน วิทยาลยัฯจึงจะถอืวา่ลงทะเบียนเรียนเสร็จสมบูรณ์ 

6.การช าระเงิน หากเกินก าหนดวันช าระเงิน ให้นักเรียนนักศึกษาติดต่อที่ งานการเงินของวิทยาลยัฯ 

7.กรณีมีเหตุขัดข้องไม่สามารถช าระเงินได้ กรุณาติดต่อที่ Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร.02-111-1111 

                                              วิทยาลยัเทคนิคร้อยเอ็ด                                     ส่วนที ่2 (ส าหรับธนาคาร) 

บัตรลงทะเบียนเรียน / แจ้งการช าระเงินลงทะเบียน ฤดูร้อน ปกีารศึกษา 2563 

Company Code : 81613              Ref. 1  รหัสประจ าตัวนกัเรียนนักศึกษา                                  

สาขาวิชา/สาขางาน : ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม (ทวิภาคี) Ref. 2 สาขาวิชา/สาขางาน : 404  Ref. 3 ระดับชั้น/กลุ่ม : S4042 

ชื่อ-สกุลนักเรียนนักศึกษา : นาย/นางสาว..............................................................................................................(เขียนตัวบรรจง) 

เพื่อเข้าบัญชี “วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดเพื่อรับเงินลงทะเบยีน” บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บญัช ี411-6-077062 
 

จ านวนเงนิ (ตัวอกัษร) 
 

-แปดรอ้ยบาทถ้วน - 

 

จ านวนเงนิ (ตัวเลข) 

 

800.- 

 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคารผูร้ับเงนิ 
        พรอ้มตราประทับ 

 

           

           

 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคารผู้รับเงิน        

พร้อมตราประทับ 



     วิทยาลยัเทคนิคร้อยเอ็ด ส่วนที่ 1 (ส าหรับนักเรียนนักศึกษา ที่ตอ้งน าส่งงานทะเบียน) 

บัตรลงทะเบียนเรียน / แจ้งการช าระเงินลงทะเบียน ฤดูร้อน ปกีารศึกษา 2563 

Company Code : 81613              Ref. 1  รหัสประจ าตัวนกัเรียนนักศึกษา                                  

สาขาวิชา/สาขางาน : คอมพิวเตอร์ฮารด์แวร์ (ม.6)  Ref. 2 สาขาวิชา/สาขางาน : 405  Ref. 3 ระดับชั้น/กลุ่ม : S4051 

ชื่อ-สกุลนักเรียนนักศึกษา : นาย/นางสาว..............................................................................................................(เขียนตัวบรรจง) 

เพื่อเข้าบัญชี “วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดเพื่อรับเงินลงทะเบยีน” บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บญัช ี411-6-077062 

 

รหัสวิชา 

 

ชื่อวิชา ทฤ
ษฎ

 ี

ปฏ
ิบัต

 ิ

ศึก
ษา

 

หน
่วย

กิต
  

รายการช าระ 

 

จ านวนเงิน 

30128-2001 
30128-2004 

ระบบปฏิบัติการ 
ระบบเครอืข่ายคอมพิวเตอร ์

2 
2 

2 
3 

- 
- 

3 
3 

ค่าหน่วยกิต บรรยาย 6 หน่วยกติ หน่วยละ 100 บาท 
ค่าหน่วยกิต ปฏิบัติ 2 หน่วยกิต  หน่วยกิตละ 100 บาท 
ค่าบ ารุงห้องสมุด  
ค่าบ ารุงห้องพยาบาล 
ค่าปรับ 
 
 

รวมเป็นเงนิ (หนึ่งพันหนึ่งรอ้ยบาทถ้วน) 

 

600.- 
200.- 
100.- 
100.- 
100.- 

1,100.- 

ส าหับเจ้าหน้าท่ี
ธนาคารผู้รับเงิน 
พร้อมตราประทับ รวม 4 5 - 6 

 
1) ลงชื่อ..................................................นักเรียนนักศึกษา  2) ลงชื่อ..............................................ครูที่ปรึกษา 

       วันที ่...................................................                         (..............................................) ........../............/.......... 

                                                                                                 3) ลงชื่อ..............................................ครูผู้รับเอกสารลงทะเบียน 

                (..............................................) ........../............/.......... 

ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียน 

1.น าเอกสารการลงทะเบียนเรียนฉบับนี้ ไปช าระเงนิได้ที่ บมจ.ธนาคารกรงุไทย ทกุสาขาทั่วประเทศ ภายในวนัที่ 26 – 31 มีนาคม 2564 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท) 

2.ธนาคารจะไม่รับช าระค่าลงทะเบียนเรียน กรณีที่เอกสารฉบับนี้มีการขูด ลบ ฆ่า หรือพ้นก าหนดวันรับลงทะเบียนเรียน 

3.น าบัตรประจ าตัวนกัเรียน/นักศึกษา หรือบัตรประจ าตวัประชาชน ในการติดต่อกับธนาคาร 

4.หลังจากช าระเงินแล้ว ตอ้งมีลายเซ็นของเจ้าหน้าที่ธนาคาร พรอ้มประทับตราธนาคารด้วย 

5.ให้นักเรียน/นักศึกษา น าบัตรลงทะเบยีนส่วนที่ 1 ส่งครูที่ปรึกษา ภายในวันที ่31 มีนาคม 2564 

  หากเกินก าหนดส่งเอกสาร นกัเรียน/นกัศึกษา จะต้องติดต่อขอส่งเอกสารที่ งานทะเบียน วิทยาลยัฯจึงจะถอืวา่ลงทะเบียนเรียนเสร็จสมบูรณ์ 

6.การช าระเงิน หากเกินก าหนดวันช าระเงิน ให้นักเรียนนักศึกษาติดต่อที่ งานการเงินของวิทยาลยัฯ 

7.กรณีมีเหตุขัดข้องไม่สามารถช าระเงินได้ กรุณาติดต่อที่ Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร.02-111-1111 

 
                                              วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด                                                                 ส่วนที ่2 (ส าหรับธนาคาร) 

บัตรลงทะเบียนเรียน / แจ้งการช าระเงินลงทะเบียน ฤดูร้อน ปกีารศึกษา 2563 

Company Code : 81613              Ref. 1  รหัสประจ าตัวนกัเรียนนักศึกษา                                  

สาขาวิชา/สาขางาน : คอมพิวเตอร์ฮารด์แวร์ (ม.6)  Ref. 2 สาขาวิชา/สาขางาน : 405  Ref. 3 ระดับชั้น/กลุ่ม : S4051 

ชื่อ-สกุลนักเรียนนักศึกษา : นาย/นางสาว..............................................................................................................(เขียนตัวบรรจง) 

เพื่อเข้าบัญชี “วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดเพื่อรับเงินลงทะเบยีน” บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บญัช ี411-6-077062 
 

จ านวนเงนิ (ตัวอกัษร) 
 

-หนึ่งพันหนึง่รอ้ยบาทถ้วน - 

 

จ านวนเงนิ (ตัวเลข) 

 

1,100.- 

 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคารผูร้ับเงนิ 
        พรอ้มตราประทับ 

 

           

           

 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคารผู้รับเงิน        

พร้อมตราประทับ 



    วิทยาลยัเทคนิคร้อยเอ็ด                      สว่นที่ 1 (ส าหรับนักเรียนนักศึกษา ที่ต้องน าส่งงานทะเบียน) 

บัตรลงทะเบียนเรียน / แจ้งการช าระเงินลงทะเบียน ฤดูร้อน ปกีารศึกษา 2563 

Company Code : 81613              Ref. 1  รหัสประจ าตัวนกัเรียนนักศึกษา                                  

สาขาวิชา/สาขางาน : เทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม (ทวิภาคี) Ref. 2 สาขาวิชา/สาขางาน : 405  Ref. 3 ระดับชั้น/กลุ่ม : S4053 

ชื่อ-สกุลนักเรียนนักศึกษา : นาย/นางสาว..............................................................................................................(เขียนตัวบรรจง) 

เพื่อเข้าบัญชี “วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดเพื่อรับเงินลงทะเบยีน” บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บญัช ี411-6-077062 

 

รหัสวิชา 

 

ชื่อวิชา ทฤ
ษฎ

 ี

ปฏ
ิบัต

 ิ

ศึก
ษา

 

หน
่วย

กิต
  

รายการช าระ 

 

จ านวนเงิน 

30119-2004 
30119-2104 

ระบบสื่อสารข้อมูลและเครอืข่าย 
การติดตั้งโครงข่ายเส้นใยแก้วน าแสง 

2 
2 

3 
3 

- 
- 

3 
3 

ค่าหน่วยกิต บรรยาย 6 หน่วยกติ หน่วยละ 100 บาท 
ค่าหน่วยกิต ปฏิบัติ 2 หน่วยกิต  หน่วยกิตละ 100 บาท 
ค่าบ ารุงห้องสมุด  
ค่าบ ารุงห้องพยาบาล 
ค่าปรับ 
 
 

 

รวมเป็นเงนิ (หนึ่งพันหนึ่งรอ้ยบาทถ้วน) 

 

600.- 
200.- 
100.- 
100.- 
100.- 

1,100.- 

ส าหับเจ้าหน้าท่ี
ธนาคารผู้รับเงิน 
พร้อมตราประทับ รวม 4 6 - 6 

 
1) ลงชื่อ..................................................นักเรียนนักศึกษา  2) ลงชื่อ..............................................ครูที่ปรึกษา 

       วันที ่...................................................            (..............................................) ........../............/.......... 

                                                                                                 3) ลงชื่อ..............................................ครูผู้รับเอกสารลงทะเบียน 

                (.............................................) ........../............/.......... 

ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียน 

1.น าเอกสารการลงทะเบียนเรียนฉบับนี้ ไปช าระเงนิได้ที่ บมจ.ธนาคารกรงุไทย ทกุสาขาทั่วประเทศ ภายในวนัที่ 26 – 31 มีนาคม 2564 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท) 

2.ธนาคารจะไม่รับช าระค่าลงทะเบียนเรียน กรณีที่เอกสารฉบับนี้มีการขูด ลบ ฆ่า หรือพ้นก าหนดวันรับลงทะเบียนเรียน 

3.น าบัตรประจ าตัวนกัเรียน/นักศึกษา หรือบัตรประจ าตวัประชาชน ในการติดต่อกับธนาคาร 

4.หลังจากช าระเงินแล้ว ตอ้งมีลายเซ็นของเจ้าหน้าที่ธนาคาร พรอ้มประทับตราธนาคารด้วย 

5.ให้นักเรียน/นักศึกษา น าบัตรลงทะเบยีนส่วนที่ 1 ส่งครูที่ปรึกษา ภายในวันที ่31 มีนาคม 2564 

  หากเกินก าหนดส่งเอกสาร นกัเรียน/นกัศึกษา จะต้องติดต่อขอส่งเอกสารที่ งานทะเบียน วิทยาลยัฯจึงจะถอืวา่ลงทะเบียนเรียนเสร็จสมบูรณ์ 

6.การช าระเงิน หากเกินก าหนดวันช าระเงิน ให้นักเรียนนักศึกษาติดต่อที่ งานการเงินของวิทยาลยัฯ 

7.กรณีมีเหตุขัดข้องไม่สามารถช าระเงินได้ กรุณาติดต่อที่ Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร.02-111-1111 

 
                                              วิทยาลยัเทคนิคร้อยเอ็ด                                                                       ส่วนที ่2 (ส าหรับธนาคาร) 

บัตรลงทะเบียนเรียน / แจ้งการช าระเงินลงทะเบียน ฤดูร้อน ปกีารศึกษา 2563 

Company Code : 81613              Ref. 1  รหัสประจ าตัวนกัเรียนนักศึกษา                                  

สาขาวิชา/สาขางาน : เทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม (ทวิภาคี) Ref. 2 สาขาวิชา/สาขางาน : 405  Ref. 3 ระดับชั้น/กลุ่ม : S4053 

ชื่อ-สกุลนักเรียนนักศึกษา : นาย/นางสาว..............................................................................................................(เขียนตัวบรรจง) 

เพื่อเข้าบัญชี “วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดเพื่อรับเงินลงทะเบยีน” บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บญัช ี411-6-077062 
 

จ านวนเงนิ (ตัวอกัษร) 
 

-หนึ่งพันหนึง่รอ้ยบาทถ้วน - 

 

จ านวนเงนิ (ตัวเลข) 

 

                 1,100.- 

 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคารผูร้ับเงนิ 
        พรอ้มตราประทับ 

 

           

           

 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคารผู้รับเงิน        

พร้อมตราประทับ 



     วิทยาลยัเทคนิคร้อยเอ็ด        ส่วนที ่1 (ส าหรับนกัเรียนนักศึกษา ที่ต้องน าส่งงานทะเบียน) 

บัตรลงทะเบียนเรียน / แจ้งการช าระเงินลงทะเบียน ฤดูร้อน ปกีารศึกษา 2563 

Company Code : 81613              Ref. 1  รหัสประจ าตัวนกัเรียนนักศึกษา                                  

สาขาวิชา/สาขางาน : คอมพิวเตอร์ฮารด์แวร์ (ทวภิาคี)  Ref. 2 สาขาวิชา/สาขางาน : 405  Ref. 3 ระดับชั้น/กลุ่ม : S4052 

ชื่อ-สกุลนักเรียนนักศึกษา : นาย/นางสาว..............................................................................................................(เขียนตัวบรรจง) 

เพื่อเข้าบัญชี “วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดเพื่อรับเงินลงทะเบยีน” บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บญัช ี411-6-077062 

 

รหัสวิชา 

 

ชื่อวิชา ทฤ
ษฎ

 ี

ปฏ
ิบัต

 ิ

ศึก
ษา

 

หน
่วย

กิต
  

รายการช าระ 

 

จ านวนเงิน 

30128-2005 
30128-2007 

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 
การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพวิเตอรก์ราฟกิ 

2 
2 

3 
3 

- 
- 

3 
3 

ค่าหน่วยกิต บรรยาย 6 หน่วยกติ หน่วยละ 100 บาท 
ค่าหน่วยกิต ปฏิบัติ 2 หน่วยกิต  หน่วยกิตละ 100 บาท 
ค่าบ ารุงห้องสมุด  
ค่าบ ารุงห้องพยาบาล 
ค่าปรับ 
 
 

รวมเป็นเงนิ (หนึ่งพันหนึ่งรอ้ยบาทถ้วน) 

 

600.- 
200.- 
100.- 
100.- 
100.- 

1,100.- 

ส าหับเจ้าหน้าท่ี
ธนาคารผู้รับเงิน 
พร้อมตราประทับ รวม 4 6 - 6 

 
1) ลงชื่อ..................................................นักเรียนนักศึกษา  2) ลงชื่อ..............................................ครูที่ปรึกษา 

       วันที ่...................................................            (..............................................) ........../............/.......... 

                                                                                                 3) ลงชื่อ..............................................ครูผู้รับเอกสารลงทะเบียน 

                (..............................................) ........../............/.......... 

ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียน 

1.น าเอกสารการลงทะเบียนเรียนฉบับนี้ ไปช าระเงนิได้ที่ บมจ.ธนาคารกรงุไทย ทกุสาขาทั่วประเทศ ภายในวนัที่ 26 – 31 มีนาคม 2564 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท) 

2.ธนาคารจะไม่รับช าระค่าลงทะเบียนเรียน กรณีที่เอกสารฉบับนี้มีการขูด ลบ ฆ่า หรือพ้นก าหนดวันรับลงทะเบียนเรียน 

3.น าบัตรประจ าตัวนกัเรียน/นักศึกษา หรือบัตรประจ าตวัประชาชน ในการติดต่อกับธนาคาร 

4.หลังจากช าระเงินแล้ว ตอ้งมีลายเซ็นของเจ้าหน้าที่ธนาคาร พรอ้มประทับตราธนาคารด้วย 

5.ให้นักเรียน/นักศึกษา น าบัตรลงทะเบยีนส่วนที่ 1 ส่งครูที่ปรึกษา ภายในวันที ่31 มีนาคม 2564 

  หากเกินก าหนดส่งเอกสาร นกัเรียน/นกัศึกษา จะต้องติดต่อขอส่งเอกสารที่ งานทะเบียน วิทยาลยัฯจึงจะถอืวา่ลงทะเบียนเรียนเสร็จสมบูรณ์ 

6.การช าระเงิน หากเกินก าหนดวันช าระเงิน ให้นักเรียนนักศึกษาติดต่อที่ งานการเงินของวิทยาลยัฯ 

7.กรณีมีเหตุขัดข้องไม่สามารถช าระเงินได้ กรุณาติดต่อที่ Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร.02-111-1111 

                                              วิทยาลยัเทคนิคร้อยเอ็ด                                                               ส่วนที ่2 (ส าหรับธนาคาร) 

บัตรลงทะเบียนเรียน / แจ้งการช าระเงินลงทะเบียน ฤดูร้อน ปกีารศึกษา 2563 

Company Code : 81613              Ref. 1  รหัสประจ าตัวนกัเรียนนักศึกษา                                  

สาขาวิชา/สาขางาน : คอมพิวเตอร์ฮารด์แวร์ (ทวภิาคี)  Ref. 2 สาขาวิชา/สาขางาน : 405  Ref. 3 ระดับชั้น/กลุ่ม : S4052 

ชื่อ-สกุลนักเรียนนักศึกษา : นาย/นางสาว..............................................................................................................(เขียนตัวบรรจง) 

เพื่อเข้าบัญชี “วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดเพื่อรับเงินลงทะเบยีน” บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บญัช ี411-6-077062 

           

           

 

จ านวนเงนิ (ตัวอกัษร) 
 

-หนึ่งพันหนึง่รอ้ยบาทถ้วน - 

 

จ านวนเงนิ (ตัวเลข) 

 

1,100.- 

 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคารผูร้ับเงนิ 
        พรอ้มตราประทับ 

 

 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคารผู้รับเงิน        

พร้อมตราประทับ 



 

     วิทยาลยัเทคนิคร้อยเอ็ด ส่วนที่ 1 (ส าหรับนักเรียนนักศึกษา ที่ตอ้งน าส่งงานทะเบียน) 

บัตรลงทะเบียนเรียน / แจ้งการช าระเงินลงทะเบียน ฤดูร้อน ปกีารศึกษา 2563 

Company Code : 81613              Ref. 1  รหัสประจ าตัวนกัเรียนนักศึกษา                                  

สาขาวิชา/สาขางาน : สถาปัตยกรรม (ม.6)   Ref. 2 สาขาวิชา/สาขางาน : 407  Ref. 3 ระดับชั้น/กลุ่ม : S4071 

ชื่อ-สกุลนักเรียนนักศึกษา : นาย/นางสาว..............................................................................................................(เขียนตัวบรรจง) 

เพื่อเข้าบัญชี “วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดเพื่อรับเงินลงทะเบยีน” บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บญัช ี411-6-077062 

 

รหัสวิชา 

 

ชื่อวิชา ทฤ
ษฎ

 ี

ปฏ
ิบัต

 ิ

ศึก
ษา

 

หน
่วย

กิต
  

รายการช าระ 

 

จ านวนเงิน 

30108-0001 
30108-0006 
30108-0007 

ศิลปะภาพร่างเพือ่การออกแบบสถาปัตยกรรม 
กฎหมายอาคาร 
การเขียนแบบก่อสร้างเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์ 

1 
2 
1 

3 
0 
3 

- 
- 
- 

2 
2 
2 
 
 

ค่าหน่วยกิต บรรยาย 6 หน่วยกติ หน่วยละ 100 บาท 
ค่าหน่วยกิต ปฏิบัติ 2 หน่วยกิต  หน่วยกิตละ 100 บาท 
ค่าบ ารุงห้องสมุด  
ค่าบ ารุงห้องพยาบาล 
ค่าปรับ 
 

 

 

รวมเป็นเงนิ (หนึ่งพันหนึ่งรอ้ยบาทถ้วน) 

 

600.- 
200.- 
100.- 
100.- 
100.- 

1,100.- 

ส าหับเจ้าหน้าท่ี
ธนาคารผู้รับเงิน 
พร้อมตราประทับ รวม 4 6 - 6 

 

1) ลงชื่อ..................................................นักเรียนนักศึกษา  2) ลงชื่อ..............................................ครูที่ปรึกษา 

       วันที ่...................................................            (..............................................) ........../............/.......... 

                                                                                                 3) ลงชื่อ..............................................ครูผู้รับเอกสารลงทะเบียน 

                (..............................................) ........../............/.......... 

ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียน 

1.น าเอกสารการลงทะเบียนเรียนฉบับนี้ ไปช าระเงนิได้ที่ บมจ.ธนาคารกรงุไทย ทกุสาขาทั่วประเทศ ภายในวนัที่ 26 – 31 มีนาคม 2564 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท) 

2.ธนาคารจะไม่รับช าระค่าลงทะเบียนเรียน กรณีที่เอกสารฉบับนี้มีการขูด ลบ ฆ่า หรือพ้นก าหนดวันรับลงทะเบียนเรียน 

3.น าบัตรประจ าตัวนกัเรียน/นักศึกษา หรือบัตรประจ าตวัประชาชน ในการติดต่อกับธนาคาร 

4.หลังจากช าระเงินแล้ว ตอ้งมีลายเซ็นของเจ้าหน้าที่ธนาคาร พรอ้มประทับตราธนาคารด้วย 

5.ให้นักเรียน/นักศึกษา น าบัตรลงทะเบยีนส่วนที่ 1 ส่งครูที่ปรึกษา ภายในวันที ่31 มีนาคม 2564 

  หากเกินก าหนดส่งเอกสาร นกัเรียน/นกัศึกษา จะต้องติดต่อขอส่งเอกสารที่ งานทะเบียน วิทยาลยัฯจึงจะถอืวา่ลงทะเบียนเรียนเสร็จสมบูรณ์ 

6.การช าระเงิน หากเกินก าหนดวันช าระเงิน ให้นักเรียนนักศึกษาติดต่อที่ งานการเงินของวิทยาลยัฯ 

7.กรณีมีเหตุขัดข้องไม่สามารถช าระเงินได้ กรุณาติดต่อที่ Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร.02-111-1111 

                                              วิทยาลยัเทคนิคร้อยเอ็ด                                                                    ส่วนที ่2 (ส าหรับธนาคาร) 

บัตรลงทะเบียนเรียน / แจ้งการช าระเงินลงทะเบียน ฤดูร้อน ปกีารศึกษา 2563 

Company Code : 81613              Ref. 1  รหัสประจ าตัวนกัเรียนนักศึกษา                                  

สาขาวิชา/สาขางาน : สถาปัตยกรรม (ม.6)   Ref. 2 สาขาวิชา/สาขางาน : 407  Ref. 3 ระดับชั้น/กลุ่ม : S4071 

ชื่อ-สกุลนักเรียนนักศึกษา : นาย/นางสาว..............................................................................................................(เขียนตัวบรรจง) 

เพื่อเข้าบัญชี “วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดเพื่อรับเงินลงทะเบยีน” บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บญัช ี411-6-077062 
 

จ านวนเงนิ (ตัวอกัษร) 
 

-หนึ่งพันหนึง่รอ้ยบาทถ้วน - 

 

จ านวนเงนิ (ตัวเลข) 

 

1,100.- 

 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคารผูร้ับเงนิ 
        พรอ้มตราประทับ 

 

           

           

 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคารผู้รับเงิน        

พร้อมตราประทับ 



    วิทยาลยัเทคนิคร้อยเอ็ด                ส่วนที ่1 (ส าหรับนกัเรียนนักศึกษา ที่ต้องน าส่งงานทะเบียน) 

บัตรลงทะเบียนเรียน / แจ้งการช าระเงินลงทะเบียน ฤดูร้อน ปกีารศึกษา 2563 

Company Code : 81613                 Ref. 1  รหัสประจ าตัวนกัเรียนนักศึกษา                                  

สาขาวิชา/สาขางาน : เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอุตสาหกรรม (ม.6) Ref. 2 สาขาวิชา/สาขางาน : 408 Ref. 3 ระดับชั้น/กลุ่ม : S4081 

ชื่อ-สกุลนักเรียนนักศึกษา : นาย/นางสาว..............................................................................................................(เขียนตัวบรรจง) 

เพื่อเข้าบัญชี “วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดเพื่อรับเงินลงทะเบยีน” บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บญัช ี411-6-077062 

 

รหัสวิชา 

 

ชื่อวิชา ทฤ
ษฎ

 ี

ปฏ
ิบัต

 ิ

ศึก
ษา

 

หน
่วย

กิต
  

รายการช าระ 

 

จ านวนเงิน 

30111-2101 
30100-0105 
 

งานบ ารุงรกัษาเชิงป้องกนั 
ความแข็งแรงของวัสด ุ
 

2 
3 
 

2 
0 
 

- 
- 
 

3 
3 
 
 
 

ค่าหน่วยกิต บรรยาย 6 หน่วยกติ หน่วยละ 100 บาท 
ค่าหน่วยกิต ปฏิบัติ 1 หน่วยกิต  หน่วยกิตละ 100 บาท 
ค่าบ ารุงห้องสมุด  
ค่าบ ารุงห้องพยาบาล 
ค่าปรับ 
 
 

รวมเป็นเงนิ (หนึ่งพันบาทถ้วน) 

 

600.- 
100.- 
100.- 
100.- 
100.- 

1,000.- 

ส าหับเจ้าหน้าท่ี
ธนาคารผู้รับเงิน 
พร้อมตราประทับ รวม 5 2 - 6 

 

1) ลงชื่อ..................................................นักเรียนนักศึกษา  2) ลงชื่อ..............................................ครูที่ปรึกษา 

       วันที ่...................................................            (..............................................) ........../............/.......... 

                                                                                                 3) ลงชื่อ..............................................ครูผู้รับเอกสารลงทะเบียน 

                (..............................................) ........../............/.......... 

ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียน 

1.น าเอกสารการลงทะเบียนเรียนฉบับนี้ ไปช าระเงนิได้ที่ บมจ.ธนาคารกรงุไทย ทกุสาขาทั่วประเทศ ภายในวนัที่ 26 – 31 มีนาคม 2564 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท) 

2.ธนาคารจะไม่รับช าระค่าลงทะเบียนเรียน กรณีที่เอกสารฉบับนี้มีการขูด ลบ ฆ่า หรือพ้นก าหนดวันรับลงทะเบียนเรียน 

3.น าบัตรประจ าตัวนกัเรียน/นักศึกษา หรือบัตรประจ าตวัประชาชน ในการติดต่อกับธนาคาร 

4.หลังจากช าระเงินแล้ว ตอ้งมีลายเซ็นของเจ้าหน้าที่ธนาคาร พรอ้มประทับตราธนาคารด้วย 

5.ให้นักเรียน/นักศึกษา น าบัตรลงทะเบยีนส่วนที่ 1 ส่งครูที่ปรึกษา ภายในวันที ่31 มีนาคม 2564 

  หากเกินก าหนดส่งเอกสาร นกัเรียน/นกัศึกษา จะต้องติดต่อขอส่งเอกสารที่ งานทะเบียน วิทยาลยัฯจึงจะถอืวา่ลงทะเบียนเรียนเสร็จสมบูรณ์ 

6.การช าระเงิน หากเกินก าหนดวันช าระเงิน ให้นักเรียนนักศึกษาติดต่อที่ งานการเงินของวิทยาลยัฯ 

7.กรณีมีเหตุขัดข้องไม่สามารถช าระเงินได้ กรุณาติดต่อที่ Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร.02-111-1111 

                                              วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด                                                                            ส่วนที่ 2 (ส าหรับธนาคาร) 

บัตรลงทะเบียนเรียน / แจ้งการช าระเงินลงทะเบียน ฤดูร้อน ปกีารศึกษา 2563 

Company Code : 81613                  Ref. 1  รหัสประจ าตัวนักเรียนนกัศึกษา                                  

สาขาวิชา/สาขางาน : เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอุตสาหกรรม (ม.6) Ref. 2 สาขาวิชา/สาขางาน : 408 Ref. 3 ระดับชั้น/กลุ่ม : S4081 

ชื่อ-สกุลนักเรียนนักศึกษา : นาย/นางสาว..............................................................................................................(เขียนตัวบรรจง) 

เพื่อเข้าบัญชี “วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดเพื่อรับเงินลงทะเบยีน” บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บญัช ี411-6-077062  

 

จ านวนเงนิ (ตัวอกัษร) 
 

-หนึ่งพันบาทถ้วน - 

 

จ านวนเงนิ (ตัวเลข) 

 

1,000.- 

 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคารผูร้ับเงนิ 
        พรอ้มตราประทับ 

 

           

           

 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคารผู้รับเงิน        

พร้อมตราประทับ 



       วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด        ส่วนที ่1 (ส าหรับนกัเรียนนักศึกษา ที่ต้องน าส่งงานทะเบียน) 

บัตรลงทะเบียนเรียน / แจ้งการช าระเงินลงทะเบียน ฤดูร้อน ปกีารศึกษา 2563 

Company Code : 81613                   Ref. 1 รหัสประจ าตวันักเรียนนกัศึกษา                                  

สาขาวิชา/สาขางาน : เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอุตสาหกรรม (ทวภิาคี) Ref. 2 สาขาวิชา/สาขางาน : 408 Ref. 3 ระดับชั้น/กลุ่ม : S4082 

ชื่อ-สกุลนักเรียนนักศึกษา : นาย/นางสาว..............................................................................................................(เขียนตัวบรรจง) 

เพื่อเข้าบัญชี “วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดเพื่อรับเงินลงทะเบยีน” บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บญัช ี411-6-077062 

 

รหัสวิชา 

 

ชื่อวิชา ทฤ
ษฎ

 ี

ปฏ
ิบัต

 ิ

ศึก
ษา

 

หน
่วย

กิต
  

รายการช าระ 

 

จ านวนเงิน 

30111-5101 
 

งานวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอุตสาหกรรม 1 
 

1 
 

6 
 

- 
 

3 
 
 
 

ค่าหน่วยกิต บรรยาย 3 หน่วยกติ หน่วยละ 100 บาท 
ค่าหน่วยกิต ปฏิบัติ 2 หน่วยกิต  หน่วยกิตละ 100 บาท 
ค่าบ ารุงห้องสมุด  
ค่าบ ารุงห้องพยาบาล 
ค่าปรับ 
 
 
 

 

รวมเป็นเงนิ (แปดรอ้ยบาทถ้วน) 

 

300.- 
200.- 
100.- 
100.- 
100.- 

800.- 

ส าหับเจ้าหน้าท่ี
ธนาคารผู้รับเงิน 
พร้อมตราประทับ รวม 1 6 - 3 

 
1) ลงชื่อ..................................................นักเรียนนักศึกษา  2) ลงชื่อ..............................................ครูที่ปรึกษา 

       วันที ่...................................................            (..............................................) ........../............/.......... 

                                                                                                 3) ลงชื่อ..............................................ครูผู้รับเอกสารลงทะเบียน 

                (..............................................) ........../............/.......... 

ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียน 

1.น าเอกสารการลงทะเบียนเรียนฉบับนี้ ไปช าระเงนิได้ที่ บมจ.ธนาคารกรงุไทย ทกุสาขาทั่วประเทศ ภายในวนัที่ 26 – 31 มีนาคม 2564 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท) 

2.ธนาคารจะไม่รับช าระค่าลงทะเบียนเรียน กรณีที่เอกสารฉบับนี้มีการขูด ลบ ฆ่า หรือพ้นก าหนดวันรับลงทะเบียนเรียน 

3.น าบัตรประจ าตัวนกัเรียน/นักศึกษา หรือบัตรประจ าตวัประชาชน ในการติดต่อกับธนาคาร 

4.หลังจากช าระเงินแล้ว ตอ้งมีลายเซ็นของเจ้าหน้าที่ธนาคาร พรอ้มประทับตราธนาคารด้วย 

5.ให้นักเรียน/นักศึกษา น าบัตรลงทะเบยีนส่วนที่ 1 ส่งครูที่ปรึกษา ภายในวันที ่31 มีนาคม 2564 

  หากเกินก าหนดส่งเอกสาร นกัเรียน/นกัศึกษา จะต้องติดต่อขอส่งเอกสารที่ งานทะเบียน วิทยาลยัฯจึงจะถอืวา่ลงทะเบียนเรียนเสร็จสมบูรณ์ 

6.การช าระเงิน หากเกินก าหนดวันช าระเงิน ให้นักเรียนนักศึกษาติดต่อที่ งานการเงินของวิทยาลยัฯ 

7.กรณีมีเหตุขัดข้องไม่สามารถช าระเงินได้ กรุณาติดต่อที่ Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร.02-111-1111 

                                              วิทยาลยัเทคนิคร้อยเอ็ด                                       สว่นที่ 2 (ส าหรับธนาคาร) 

บัตรลงทะเบียนเรียน / แจ้งการช าระเงินลงทะเบียน ฤดูร้อน ปกีารศึกษา 2563 

Company Code : 81613                   Ref. 1 รหัสประจ าตวันักเรียนนกัศึกษา                                  

สาขาวิชา/สาขางาน : เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอุตสาหกรรม (ทวภิาคี) Ref. 2 สาขาวิชา/สาขางาน : 408 Ref. 3 ระดับชั้น/กลุ่ม : S4082 

ชื่อ-สกุลนักเรียนนักศึกษา : นาย/นางสาว..............................................................................................................(เขียนตัวบรรจง) 

เพื่อเข้าบัญชี “วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดเพื่อรับเงินลงทะเบยีน” บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บญัช ี411-6-077062 
 

จ านวนเงนิ (ตัวอกัษร) 
 

-แปดรอ้ยบาทถ้วน - 

 

จ านวนเงนิ (ตัวเลข) 

 

800.- 

 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคารผูร้ับเงนิ 
        พรอ้มตราประทับ 

 

           

           

 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคารผู้รับเงิน        

พร้อมตราประทับ 



     วิทยาลยัเทคนิคร้อยเอ็ด        ส่วนที ่1 (ส าหรับนกัเรียนนักศึกษา ที่ต้องน าส่งงานทะเบียน) 

บัตรลงทะเบียนเรียน / แจ้งการช าระเงินลงทะเบียน ฤดูร้อน ปกีารศึกษา 2563 

Company Code : 81613              Ref. 1  รหัสประจ าตัวนกัเรียนนักศึกษา                                  

สาขาวิชา/สาขางาน : โยธา (ม.6)                 Ref. 2 สาขาวิชา/สาขางาน : 406  Ref. 3 ระดับชั้น/กลุ่ม : S4061 

ชื่อ-สกุลนักเรียนนักศึกษา : นาย/นางสาว..............................................................................................................(เขียนตัวบรรจง) 

เพื่อเข้าบัญชี “วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดเพื่อรับเงินลงทะเบยีน” บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บญัช ี411-6-077062 

 

รหัสวิชา 

 

ชื่อวิชา ทฤ
ษฎ

 ี

ปฏ
ิบัต

 ิ

ศึก
ษา

 

หน
่วย

กิต
  

รายการช าระ 

 

จ านวนเงิน 

30121-0002 
30121-0003 
30121-2108 

วัสดุกอ่สร้าง 
เทคนิคการกอ่สร้างงานโยธา 
ความปกลอดภัยในการปฏิบัติงานโยธา 

3 
3 
2 

0 
0 
0 

- 
- 

3 
3 
2 
 

ค่าหน่วยกิต บรรยาย 8 หน่วยกติ หน่วยละ 100 บาท 
ค่าหน่วยกิต ปฏิบัติ -  หน่วยกิต  หน่วยกิตละ 100 บาท 
ค่าบ ารุงห้องสมุด  
ค่าบ ารุงห้องพยาบาล 
ค่าปรับ 
 
 

รวมเป็นเงนิ (หนึ่งพันหนึ่งรอ้ยบาทถ้วน) 

 

800.- 
           - 

100.- 
100.- 
100.- 

1,100.- 

ส าหับเจ้าหน้าท่ี
ธนาคารผู้รับเงิน 
พร้อมตราประทับ รวม 8 0 - 8 

 
1) ลงชื่อ..................................................นักเรียนนักศึกษา  2) ลงชื่อ..............................................ครูที่ปรึกษา 

      วันที่ ...................................................            (..............................................) ........../............/.......... 

                                                                                                 3) ลงชื่อ..............................................ครูผู้รับเอกสารลงทะเบียน 

               (...............................................) ........../............/.......... 

ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียน 

1.น าเอกสารการลงทะเบียนเรียนฉบับนี้ ไปช าระเงนิได้ที่ บมจ.ธนาคารกรงุไทย ทกุสาขาทั่วประเทศ ภายในวนัที่ 26 – 31 มีนาคม 2564 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท) 

2.ธนาคารจะไม่รับช าระค่าลงทะเบียนเรียน กรณีที่เอกสารฉบับนี้มีการขูด ลบ ฆ่า หรือพ้นก าหนดวันรับลงทะเบียนเรียน 

3.น าบัตรประจ าตัวนกัเรียน/นักศึกษา หรือบัตรประจ าตวัประชาชน ในการติดต่อกับธนาคาร 

4.หลังจากช าระเงินแล้ว ตอ้งมีลายเซ็นของเจ้าหน้าที่ธนาคาร พรอ้มประทับตราธนาคารด้วย 

5.ให้นักเรียน/นักศึกษา น าบัตรลงทะเบยีนส่วนที่ 1 ส่งครูที่ปรึกษา ภายในวันที ่31 มีนาคม 2564 

  หากเกินก าหนดส่งเอกสาร นกัเรียน/นกัศึกษา จะต้องติดต่อขอส่งเอกสารที่ งานทะเบียน วิทยาลยัฯจึงจะถอืวา่ลงทะเบียนเรียนเสร็จสมบูรณ์ 

6.การช าระเงิน หากเกินก าหนดวันช าระเงิน ให้นักเรียนนักศึกษาติดต่อที่ งานการเงินของวิทยาลยัฯ 

7.กรณีมีเหตุขัดข้องไม่สามารถช าระเงินได้ กรุณาติดต่อที่ Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร.02-111-1111 

 
                                              วิทยาลยัเทคนิคร้อยเอ็ด                                     สว่นที่ 2 (ส าหรับธนาคาร) 

บัตรลงทะเบียนเรียน / แจ้งการช าระเงินลงทะเบียน ฤดูร้อน ปกีารศึกษา 2563 

Company Code : 81613              Ref. 1  รหัสประจ าตัวนกัเรียนนักศึกษา                                  

สาขาวิชา/สาขางาน : โยธา (ม.6)     Ref. 2 สาขาวิชา/สาขางาน : 406  Ref. 3 ระดับชั้น/กลุ่ม : S4061 

ชื่อ-สกุลนักเรียนนักศึกษา : นาย/นางสาว..............................................................................................................(เขียนตัวบรรจง) 

เพื่อเข้าบัญชี “วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดเพื่อรับเงินลงทะเบยีน” บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บญัช ี411-6-077062 
 

จ านวนเงนิ (ตัวอกัษร) 
 

-หนึ่งพันหนึง่รอ้ยบาทถ้วน - 

 

จ านวนเงนิ (ตัวเลข) 

 

1,100.- 

 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคารผูร้ับเงนิ 
        พรอ้มตราประทับ 

 

           

           

 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคารผู้รับเงิน        

พร้อมตราประทับ 



     วิทยาลยัเทคนิคร้อยเอ็ด ส่วนที่ 1 (ส าหรับนักเรียนนักศึกษา ที่ตอ้งน าส่งงานทะเบียน) 

บัตรลงทะเบียนเรียน / แจ้งการช าระเงินลงทะเบียน ฤดูร้อน ปกีารศึกษา 2563 

Company Code : 81613              Ref. 1  รหัสประจ าตัวนกัเรียนนักศึกษา                                  

สาขาวิชา/สาขางาน : โยธา (ทวิภาคี)                Ref. 2 สาขาวิชา/สาขางาน : 406  Ref. 3 ระดับชั้น/กลุ่ม : S4062 

ชื่อ-สกุลนักเรียนนักศึกษา : นาย/นางสาว..............................................................................................................(เขียนตัวบรรจง) 

เพื่อเข้าบัญชี “วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดเพื่อรับเงินลงทะเบยีน” บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บญัช ี411-6-077062 

 

รหัสวิชา 

 

ชื่อวิชา ทฤ
ษฎ

 ี

ปฏ
ิบัต

 ิ

ศึก
ษา

 

หน
่วย

กิต
  

รายการช าระ 

 

จ านวนเงิน 

30121-5101 
 

งานโยธา 1 
 

1 
 

 

6 
 
 

- 
 

3 
 
 

 

ค่าหน่วยกิต บรรยาย 3 หน่วยกติ หน่วยละ 100 บาท 
ค่าหน่วยกิต ปฏิบัติ 2 หน่วยกิต  หน่วยกิตละ 100 บาท 
ค่าบ ารุงห้องสมุด  
ค่าบ ารุงห้องพยาบาล 
ค่าปรับ 
 
 

รวมเป็นเงนิ (แปดรอ้ยบาทถ้วน) 

 

300.- 
            200.- 

100.- 
100.- 
100.- 

800.- 

ส าหับเจ้าหน้าท่ี
ธนาคารผู้รับเงิน 
พร้อมตราประทับ รวม 1 6 - 3 

 
1) ลงชื่อ..................................................นักเรียนนักศึกษา  2) ลงชื่อ..............................................ครูที่ปรึกษา 

       วันที ่...................................................                         (..............................................) ........../............/.......... 

                                                                                                 3) ลงชื่อ..............................................ครูผู้รับเอกสารลงทะเบียน 

                (..............................................) ........../............/.......... 

ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียน 

1.น าเอกสารการลงทะเบียนเรียนฉบับนี้ ไปช าระเงนิได้ที่ บมจ.ธนาคารกรงุไทย ทกุสาขาทั่วประเทศ ภายในวนัที่ 26 – 31 มีนาคม 2564 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท) 

2.ธนาคารจะไม่รับช าระค่าลงทะเบียนเรียน กรณีที่เอกสารฉบับนี้มีการขูด ลบ ฆ่า หรือพ้นก าหนดวันรับลงทะเบียนเรียน 

3.น าบัตรประจ าตัวนกัเรียน/นักศึกษา หรือบัตรประจ าตวัประชาชน ในการติดต่อกับธนาคาร 

4.หลังจากช าระเงินแล้ว ตอ้งมีลายเซ็นของเจ้าหน้าที่ธนาคาร พรอ้มประทับตราธนาคารด้วย 

5.ให้นักเรียน/นักศึกษา น าบัตรลงทะเบยีนส่วนที่ 1 ส่งครูที่ปรึกษา ภายในวันที ่31 มีนาคม 2564 

  หากเกินก าหนดส่งเอกสาร นกัเรียน/นกัศึกษา จะต้องติดต่อขอส่งเอกสารที่ งานทะเบียน วิทยาลยัฯจึงจะถอืวา่ลงทะเบียนเรียนเสร็จสมบูรณ์ 

6.การช าระเงิน หากเกินก าหนดวันช าระเงิน ให้นักเรียนนักศึกษาติดต่อที่ งานการเงินของวิทยาลยัฯ 

7.กรณีมีเหตุขัดข้องไม่สามารถช าระเงินได้ กรุณาติดต่อที่ Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร.02-111-1111 

 
                                              วิทยาลยัเทคนิคร้อยเอ็ด                                       สว่นที่ 2 (ส าหรับธนาคาร) 

บัตรลงทะเบียนเรียน / แจ้งการช าระเงินลงทะเบียน ฤดูร้อน ปกีารศึกษา 2563 

Company Code : 81613                                        Ref. 1  รหัสประจ าตัวนกัเรียนนักศึกษา                                  

สาขาวิชา/สาขางาน : โยธา (ทวิภาคี)    Ref. 2 สาขาวิชา/สาขางาน : 406  Ref. 3 ระดับชั้น/กลุ่ม : S4062 

ชื่อ-สกุลนักเรียนนักศึกษา : นาย/นางสาว..............................................................................................................(เขียนตัวบรรจง) 

เพื่อเข้าบัญชี “วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดเพื่อรับเงินลงทะเบยีน” บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บญัช ี411-6-077062 
 

จ านวนเงนิ (ตัวอกัษร) 
 

-แปดรอ้ยบาทถ้วน - 

 

จ านวนเงนิ (ตัวเลข) 

 

800.- 

 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคารผูร้ับเงนิ 
        พรอ้มตราประทับ 

 

           

           

 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคารผู้รับเงิน        

พร้อมตราประทับ 



     วิทยาลยัเทคนิคร้อยเอ็ด      ส่วนที ่1 (ส าหรับนักเรียนนักศึกษา ที่ต้องน าส่งงานทะเบียน) 

บัตรลงทะเบียนเรียน / แจ้งการช าระเงินลงทะเบียน ฤดูร้อน ปกีารศึกษา 2563 

Company Code : 81613              Ref. 1  รหัสประจ าตัวนกัเรียนนักศึกษา                                  

สาขาวิชา/สาขางาน : ธุรกิจดิจิทัล (ทวภิาคี)   Ref. 2 สาขาวิชา/สาขางาน : 409  Ref. 3 ระดับชั้น/กลุ่ม : S4092 

ชื่อ-สกุลนักเรียนนักศึกษา : นาย/นางสาว..............................................................................................................(เขียนตัวบรรจง) 

เพื่อเข้าบัญชี “วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดเพื่อรับเงินลงทะเบยีน” บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บญัช ี411-6-077062 

 

รหัสวิชา 

 

ชื่อวิชา ทฤ
ษฎ

 ี

ปฏ
ิบัต

 ิ

ศึก
ษา

 

หน
่วย

กิต
  

รายการช าระ 

 

จ านวนเงิน 

30200-1001 
 

หลักเศรษฐศาสตร ์
 

3 
 

 

0 
 
 

- 
 

3 
 
 

 

ค่าหน่วยกิต บรรยาย 3 หน่วยกติ หน่วยละ 100 บาท 
ค่าหน่วยกิต ปฏิบัติ - หน่วยกติ  หนว่ยกิตละ 100 บาท 
ค่าบ ารุงห้องสมุด  
ค่าบ ารุงห้องพยาบาล 
ค่าปรับ 
 
 

รวมเป็นเงนิ (หกรอ้ยบาทถว้น) 

 

300.- 
           - 

100.- 
100.- 
100.- 

600.- 

ส าหับเจ้าหน้าท่ี
ธนาคารผู้รับเงิน 
พร้อมตราประทับ รวม 3 0 - 3 

 
1) ลงชื่อ..................................................นักเรียนนักศึกษา  2) ลงชื่อ..............................................ครูที่ปรึกษา 

       วันที ่...................................................            (..............................................) ........../............/.......... 

                                                                                                 3) ลงชื่อ..............................................ครูผู้รับเอกสารลงทะเบียน 

                (..............................................) ........../............/.......... 

ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียน 

1.น าเอกสารการลงทะเบียนเรียนฉบับนี้ ไปช าระเงนิได้ที่ บมจ.ธนาคารกรงุไทย ทกุสาขาทั่วประเทศ ภายในวนัที่ 26 – 31 มีนาคม 2564 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท) 

2.ธนาคารจะไม่รับช าระค่าลงทะเบียนเรียน กรณีที่เอกสารฉบับนี้มีการขูด ลบ ฆ่า หรือพ้นก าหนดวันรับลงทะเบียนเรียน 

3.น าบัตรประจ าตัวนกัเรียน/นักศึกษา หรือบัตรประจ าตวัประชาชน ในการติดต่อกับธนาคาร 

4.หลังจากช าระเงินแล้ว ตอ้งมีลายเซ็นของเจ้าหน้าที่ธนาคาร พรอ้มประทับตราธนาคารด้วย 

5.ให้นักเรียน/นักศึกษา น าบัตรลงทะเบยีนส่วนที่ 1 ส่งครูที่ปรึกษา ภายในวันที ่31 มีนาคม 2564 

  หากเกินก าหนดส่งเอกสาร นกัเรียน/นกัศึกษา จะต้องติดต่อขอส่งเอกสารที่ งานทะเบียน วิทยาลยัฯจึงจะถอืวา่ลงทะเบียนเรียนเสร็จสมบูรณ์ 

6.การช าระเงิน หากเกินก าหนดวันช าระเงิน ให้นักเรียนนักศึกษาติดต่อที่ งานการเงินของวิทยาลยัฯ 

7.กรณีมีเหตุขัดข้องไม่สามารถช าระเงินได้ กรุณาติดต่อที่ Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร.02-111-1111 

 
                                              วิทยาลยัเทคนิคร้อยเอ็ด                                                                       ส่วนที ่2 (ส าหรับธนาคาร) 

บัตรลงทะเบียนเรียน / แจ้งการช าระเงินลงทะเบียน ฤดูร้อน ปกีารศึกษา 2563 

Company Code : 81613              Ref. 1  รหัสประจ าตัวนกัเรียนนักศึกษา                                  

สาขาวิชา/สาขางาน : ธุรกิจดิจิทัล (ทวภิาคี)    Ref. 2 สาขาวิชา/สาขางาน : 409  Ref. 3 ระดับชั้น/กลุ่ม : S4092 

ชื่อ-สกุลนักเรียนนักศึกษา : นาย/นางสาว..............................................................................................................(เขียนตัวบรรจง) 

เพื่อเข้าบัญชี “วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดเพื่อรับเงินลงทะเบยีน” บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บญัช ี411-6-077062 
 

จ านวนเงนิ (ตัวอกัษร) 
 

-หกรอ้ยบาทถ้วน - 

 

จ านวนเงนิ (ตัวเลข) 

 

600.- 

 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคารผูร้ับเงนิ 
        พรอ้มตราประทับ 

 

           

           

 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคารผู้รับเงิน        

พร้อมตราประทับ 



     วิทยาลยัเทคนิคร้อยเอ็ด        ส่วนที ่1 (ส าหรับนกัเรียนนักศึกษา ที่ต้องน าส่งงานทะเบียน) 

บัตรลงทะเบียนเรียน / แจ้งการช าระเงินลงทะเบียน ฤดูร้อน ปกีารศึกษา 2563 

Company Code : 81613              Ref. 1  รหัสประจ าตัวนกัเรียนนักศึกษา                                  

สาขาวิชา/สาขางาน : เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (ม.6)  Ref. 2 สาขาวิชา/สาขางาน : 410  Ref. 3 ระดับชั้น/กลุ่ม : S4101 

ชื่อ-สกุลนักเรียนนักศึกษา : นาย/นางสาว..............................................................................................................(เขียนตัวบรรจง) 

เพื่อเข้าบัญชี “วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดเพื่อรับเงินลงทะเบยีน” บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บญัช ี411-6-077062 

 

รหัสวิชา 

 

ชื่อวิชา ทฤ
ษฎ

 ี

ปฏ
ิบัต

 ิ

ศึก
ษา

 

หน
่วย

กิต
  

รายการช าระ 

 

จ านวนเงิน 

30127-2001 
30127-2003 
 

ชิ้นส่วนเครือ่งกลในงานเมคคาทรอนกิส์ 
อุปกรณ์การวัดและการควบคุม 
 

2 
2 

 

3 
3 
 

- 
- 

3 
3 

 
 

ค่าหน่วยกิต บรรยาย 6 หน่วยกติ หน่วยละ 100 บาท 
ค่าหน่วยกิต ปฏิบัติ 2 หน่วยกิต  หน่วยกิตละ 100 บาท 
ค่าบ ารุงห้องสมุด  
ค่าบ ารุงห้องพยาบาล 
ค่าปรับ 
 
 

รวมเป็นเงนิ (หนึ่งพันหนึ่งรอ้ยบาทถ้วน) 

 

600.- 
            200.- 

100.- 
100.- 
100.- 

1,100.- 

ส าหับเจ้าหน้าท่ี
ธนาคารผู้รับเงิน 
พร้อมตราประทับ รวม 4 6 - 6 

 
1) ลงชื่อ..................................................นักเรียนนักศึกษา  2) ลงชื่อ..............................................ครูที่ปรึกษา 

       วันที ่...................................................            (..............................................) ........../............/.......... 

                                                                                                 3) ลงชื่อ..............................................ครูผู้รับเอกสารลงทะเบียน 

                (.............................................) ........../............/.......... 

ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียน 

1.น าเอกสารการลงทะเบียนเรียนฉบับนี้ ไปช าระเงนิได้ที่ บมจ.ธนาคารกรงุไทย ทกุสาขาทั่วประเทศ ภายในวนัที่ 26 – 31 มีนาคม 2564 (ค่าธรรมเนียม 10 บาท) 

2.ธนาคารจะไม่รับช าระค่าลงทะเบียนเรียน กรณีที่เอกสารฉบับนี้มีการขูด ลบ ฆ่า หรือพ้นก าหนดวันรับลงทะเบียนเรียน 

3.น าบัตรประจ าตัวนกัเรียน/นักศึกษา หรือบัตรประจ าตวัประชาชน ในการติดต่อกับธนาคาร 

4.หลังจากช าระเงินแล้ว ตอ้งมีลายเซ็นของเจ้าหน้าที่ธนาคาร พรอ้มประทับตราธนาคารด้วย 

5.ให้นักเรียน/นักศึกษา น าบัตรลงทะเบยีนส่วนที่ 1 ส่งครูที่ปรึกษา ภายในวันที ่31 มีนาคม 2564 

  หากเกินก าหนดส่งเอกสาร นกัเรียน/นกัศึกษา จะต้องติดต่อขอส่งเอกสารที่ งานทะเบียน วิทยาลยัฯจึงจะถอืวา่ลงทะเบียนเรียนเสร็จสมบูรณ์ 

6.การช าระเงิน หากเกินก าหนดวันช าระเงิน ให้นักเรียนนักศึกษาติดต่อที่ งานการเงินของวิทยาลยัฯ 

7.กรณีมีเหตุขัดข้องไม่สามารถช าระเงินได้ กรุณาติดต่อที่ Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร.02-111-1111 

 
                                              วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด                                                      สว่นที่ 2 (ส าหรับธนาคาร) 

บัตรลงทะเบียนเรียน / แจ้งการช าระเงินลงทะเบียน ฤดูร้อน ปกีารศึกษา 2563 

Company Code : 81613              Ref. 1  รหัสประจ าตัวนกัเรียนนักศึกษา                                  

สาขาวิชา/สาขางาน : เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (ม.6)   Ref. 2 สาขาวิชา/สาขางาน : 410  Ref. 3 ระดับชั้น/กลุ่ม : S4101 

ชื่อ-สกุลนักเรียนนักศึกษา : นาย/นางสาว..............................................................................................................(เขียนตัวบรรจง) 

เพื่อเข้าบัญชี “วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดเพื่อรับเงินลงทะเบยีน” บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด เลขที่บญัช ี411-6-077062 

 

จ านวนเงนิ (ตัวอกัษร) 

 

              -หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน - 

 

จ านวนเงนิ (ตัวเลข) 

 

1,100.- 

 

  ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคารผู้รับเงิน 
           พร้อมตราประทับ 

 

           

           

 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ธนาคารผู้รับเงิน        

พร้อมตราประทับ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


