
คาสมัครและคายืนยันสิทธิ์

ชองทางการ

ชำระเงิน

บริการชำระเงินไดงาย ดวย  3  ชองทาง

ผานเคานเตอร
ธนาคาร

นำใบชำระเงินคาสมัคร / คายืนยันสิทธิ์

ยื่นชำระที่เคานเตอรธนาคาร 

ในวัน-เวลาทำการของธนาคาร

ออนไลน
(Internet Banking)

ขั้นตอนการชำระเงิน

ผานตู ATM1

สมัครใชบริการตางๆ ผานอินเตอรเน็ตที่เว็บไซตของธนาคารดังนี้

 ธนาคารกรุงเทพ          (www.ibanking.bangkok.com)

 ธนาคารกรุงไทย          (www.ktbnetbank.com)

  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  (www.krungsrionline.com)

 ธนาคารไทยพาณิชย     (www.SCBEasy.com)>

>

เขาใชงาน

ผานเว็บไซตนั้นๆ 

โดยการกรอก 

Username 

และ Password 

1 เลือกเมนู....

ชำระคาสินคา
/ บริการ

2 เลือกบริษัท....

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี

3

กรอกรหัส 

Ref.No.1

4
กรอกจำนวนเงิน

ที่ตองชำระ

5
รับสลิปใบเสร็จ 

และเก็บไวเปน

หลักฐาน

6

สอดบัตร ATM ของธนาคารกรุงเทพ 

กดรหัสและเลือกรายการ ตอไปนี้

1. อื่นๆ

2. บริการชำระเงิน 
        2.1 ชำระดวยบารโคด

 2.2 เลือกประเภทบัญชีของผูชำระ เชน ออมทรัพย  

       2.3 นำบารโคดไปสแกนที่เครื่องสแกนบารโคดของตู

       2.4 ตรวจสอบความถูกตอง

       2.5 กดยืนยัน

       2.6 เก็บใบเสร็จไวเปนหลักฐาน

3. หรือ ชำระเงินดวย Comp Code

       3.1. เลือกประเภทบัญชีผูชำระ เชน ออมทรัพย หรือ กระแสรายวัน

       3.2. ใส รหัสบริษัทฯ 5 หลักของบริษัทฯ คือ 01523
       3.3. ใส Ref No.1 (ดูใน "ใบแจงยอดชำระเงิน")
       3.4. ใส Ref No.2 (ดูใน "ใบแจงยอดชำระเงิน")
       3.5. ใสจำนวนเงินที่ชำระรวมหนวยสตางค

       3.6. ตรวจสอบความถูกตอง

       3.7. กดยืนยัน  

       3.8. เก็บใบเสร็จไวเปนหลักฐาน

สอดบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย

กดรหัสและเลือกรายการ ตอไปนี้

 1. บริการอื่นๆ

2. ชำระคาบริการ

 2.1 ชำระดวยบารโคด

 2.2 เลือกประเภทบัญชี

 2.3 นำบารไปสแกนที่เครื่องสแกนบารโคดของตู

        2.4  ใสจำนวนเงินที่ตองการชำระ

 2.5 ตรวจสอบความถูกตอง

 2.6 กดยืนยัน

       2.7 เก็บใบเสร็จไวเปนหลักฐาน

3. หรือ ชำระแบบ ระบุรหัสบริษัท

 3.1 เลือกประเภทบัญชีผูชำระ เชน ออมทรัพย หรือ กระแสรายวัน

 3.2 ใสรหัสบริษัทฯ คือ 8892 
 3.3 ใส Ref No.1 ขั้นดวยเครื่องหมายจุด ( . ) 
 ตามดวยใส Ref No.2 
 (ดูใน "ใบแจงยอดชำระเงิน") เชน    5913008461025.596001179093103166

 3.4 ใสจำนวนเงินที่ชำระรวมหนวยสตางค

 3.5 ตรวจสอบความถูกตอง

 3.6 กดยืนยัน

 3.7  เก็บใบเสร็จไวเปนหลักฐาน

ชองทางที่ 3
ชองทางที่ 

2
ชองทางที่ 

สอดบัตร ATM ของธนาคารไทยพาณิชย

กดรหัสและเลือกรายการ ตอไปนี้

1. เติมเงิน/ชำระเงิน/ บารโคด

2. จายบิลดวยบารโคด

       2.1 ยื่นแถบบารโคดบนแทนวาง ใหแสงสีแดงอยูตรงกลางบารโคด 

 ขยับขึ้นลงชาๆ จนไดยินเสียงปบ

       2.2 ใสจำนวนเงินที่ตองการชำระ

       2.3 ตรวจสอบความถูกตอง และกดถูกตอง

       2.4 เก็บใบเสร็จไวเปนหลักฐาน

3.จายบิลดวยการระบุขอมูลตางๆ

 3.1 ชำระสินคา / บริการ 

 3.2  ชำระเงินเขาบริษัทอื่นๆ

 3.3. เลือกประเภทของบัญชีผูชำระเงิน เชน ออมทรัพย หรือ กระแสรายวัน

 3.4. ใสรหัสบริษัท 4 หลักของบริษัทฯ คือ 3515
 3.5. ใสจำนวนเงินที่ชำระรวมหนวยสตางค

 3.6 ใส Ref No.1 (ดูใน "ใบแจงยอดชำระเงิน")
  3.7 ใส Ref No.2 (ดูใน "ใบแจงยอดชำระเงิน")     
 3.8 ตรวจสอบความถูกตอง กด ถูกตอง

 3.9 เก็บใบเสร็จไวเปนหลักฐาน

สอดบัตร ATM ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา

กดรหัสและเลือกรายการ ตอไปนี้

1.ชำระคาบริการ - เติมเงิน

2. ชำระคาสินคาและบริการ

3. สินคารายการอื่นๆ

         3.1 ชำระดวยบารโคด

         3.2  เลือกประเภทบัญชี

         3.3 นำบารไปสแกนที่เครื่องสแกนบารโคดของตู

         3.4 ตรวจสอบความถูกตอง

         3.5 กดยืนยัน

         3.6 เก็บใบเสร็จไวเปนหลักฐาน

4. หรือ ชำระแบบ ระบุบัญชี / Comp Code

 4.1 เลือกประเภทบัญชีผูชำระ เชน ออมทรัพย หรือ กระแสรายวัน

 4.2 ใส รหัสบริษัท คือ 50007
 4.3 ใส Ref No.1 (ดูใน "ใบแจงยอดชำระเงิน")
 4.4 ใส Ref No.2 (ดูใน "ใบแจงยอดชำระเงิน")
      4.5 ใสจำนวนเงินที่ชำระรวมหนวยสตางค

 4.6 ตรวจสอบความถูกตอง

 4.7 กดยืนยัน

 4.8 เก็บใบเสร็จไวเปนหลักฐาน

พิมพใบชำระเงินคาสมัคร / คายืนยันสิทธิ์  
ไดที่ Admission Room    https://goo.gl/mvFE2H

เพื่อเลือกชำระเงินทั้ง 3 ชองทาง
(

ตรวจสอบวันครบกำหนดชำระ และใหชำระเงินกอนวันที่กำหนด 

ชื่อ-สกุล : นางสาวคัดเลือก สรรหา

Ref.No.1 :  591 3008461025

Ref.No.2 :  596001179093103166
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