
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

การท�ารายการช�าระเง�นผ�านสาขาธนาคาร

ผ��ช��ระเง�น
ใบแจ�งก�รช��ระเง�น

1. ผ��ช�าระเง�นน�าใบแจ�งการช�าระเง�น
ไปย��นท��สาขา ธ.ไทยพาณ�ชย!ท"�วประเทศ

2. ช�าระเง�นตามท��ระบ'ไว�ในใบแจ�งการช�าระเง�น
พร�อมค�าธรรมเน�ยมเร�ยกเก)บ  พน"กงานจะ
ท�ารายการ และออกหล"กฐานการช�าระเง�นให�

3. ผ��ช�าระเง�นเก)บหล"กฐานการช�าระเง�นท��
ธนาคารออกให� เพ��อเป-นหล"กฐานการช�าระเง�น

ส�ข� ธ.ไทยพ�ณ�ชย�

ผ��ช��ระเง�น
หล�กฐ�นก�รช��ระเง�น



  

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

NATIONAL INSTITUE OF EDUCATION TEST 

1943000791 

XXX.XX

XX.XX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX

1. ใส�รห	สเอทเอ�ม 2. เล�อกเมน� “จ�ายบ�ลด�วยบาร โค�ด” 3. สแกนบาร โค�ด ท&อย��บนใบแจ�งหน(

4. ตรวจสอบข�อม�ลช-าระเง�น และกดป01ม “ย�นย	น” 5. รายการช-าระเง�นเรยบร�อยแล�ว 6. ร	บสล�ปเอทเอ�ม เพ�&อเป5นหล	กฐานการช-าระเง�น

194300791

NATIONAL INSTUTUE
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX

การท�ารายการช�าระเง�นผ�านเคร��อง ATM
(กรณ� Scan Barcode)



  

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

การท�ารายการช�าระเง�นผ�านเคร��อง ATM
(กรณ� ไม�ใช� Barcode)

1. ใส�รห	สเอทเอ�ม 2. เล�อกเมน� “อ�&น ๆ / ENGLISH” 3. เล�อกเมน� “ช-าระค�าส�นค�า / บร�การ”

4. เล�อกเมน� “ช-าระเง�นเข�าบร�ษ	ทอ�&น ๆ” 5. กดเลขท&บ	ญชท&ต�องการช-าระเง�น “1943000791” 6. กดจ-านวนเง�นท&ต�องการช-าระ

NATIONAL INSTITUE OF EDUCATION TEST 

1943000791 

XXX.XX

XX.XX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX

8. ตรวจสอบข�อม�ลช-าระเง�น และกดป01ม “ย�นย	น” 9. ร	บสล�ปเอทเอ�ม เพ�&อเป5นหล	กฐานการช-าระเง�น

1943000791

NATIONAL INSTUTUE
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXX 

1943000791 

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

7. กดหมายเลขอ�างอ�ง 1 (Cust No.) และหมายเลขอ�างอ�ง 2 (Ref.No)



  

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1. กดป01ม เพ�&อเร�&มท-ารายการ 2. เล�อกเมน� “ช-าระค�าส�นค�า/บร�การ” 3. กดป01ม”ต�องการ” หากท-ารายการด�วยบาร โค�ด หร�อ
กดป01ม”ไม�ต�องการ” หากไม�มหร�อไม�สามารถ Scan Barcode ได�

4. เล�อกเมน� “ช-าระเข�าบร�ษ	ทอ�&น ๆ” 5. กดเลขท&บ	ญชท&ต�องการช-าระเง�น “1943000791” 6. กดจ-านวนเง�นท&ต�องการช-าระ

การท�ารายการช�าระเง�นผ�านเคร��อง CDM
(กรณ�ช�าระด�วยเง�นสด)

7. กดหมายเลขอ�างอ�ง 1 (Cust No.) และหมายเลขอ�างอ�ง 2 (Ref.No) 8. ใส�ธนบ	ตรในช�องใส�เง�น

1943000791 XXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

9. ตรวจสอบรายการ กดป01ม “ถ�กต�อง” เพ�&อท-ารายการ
และร	บ Slip เพ�&อเป5นหล	กฐานการช-าระเง�น

NATIONAL INSTITUE OF EDUCATION TEST 

1943000791 

XXX.XX

XX.XX
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX

XXX.XX
XXXXXX.XX

XXX.XX



  

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1. เข�าเว�บไซต  www.scbeasy.com และใส� Login name และ Password 2. กดป01ม “ช-าระเง�น”  เพ�&อเข�าท-ารายการ

3. จากเมน� “ช-าระเง�นและ e-Bill” – เล�อกเมน� “ค�าส�นค�าและบร�การ”
เล�อกบ	ญชท&ต�องการช-าระเง�น, เล�อกบ	ญชร	บช-าระ*, 

ระบ0ช�&อ-นามสก0ลท&ปรากฏบนใบแจ�งช-าระเง�น, 
ระบ0หมายเลขล�กค�า(Ref.1), หมายเลขอ�างอ�ง(Ref.2) 
และจ-านวนเง�นท&ต�องการช-าระ และกดป01ม “Next”

4. ตรวจสอบข�อม�ลการช-าระเง�นให�ถ�กต�อง และกดป01ม “Confirm” 5. กดป01ม “Print” เพ�&อพ�มพ รายละเอยดการช-าระเง�นไว�เป5นหล	กฐาน หร�อ
เล�อกเมน� “ประว	ต�การช-าระเง�น” เพ�&อด�รายละเอยดการท-ารายการในภายหล	ง

การท�ารายการช�าระเง�นผ�าน SCB Easy Net
 (www.scbeasy.com)

1. จากหน�าจอ ช-าระค�าส�นค�าและบร�การ กดป01ม”เพ�&มรายช�&อผ��ช-าระเง�น” 
 และกดป01ม “Add from quick search” ระบ0เลขท&บ	ญชร	บช-าระ 

หร�อ COMP CODE เพ�&อค�นหาบ	ญชร	บช-าระท&ต�องการ

2. ใส�รายละเอยดการร	บช-าระส-าหร	บบ	ญชร	บช-าระท&เพ�&ม
เพ�&อเป5นข�อม�ลในการช-าระเง�นในคร	(งถ	ดไป และกดป01ม”Add”

เล�อกบ	ญชร	บช-าระ* เลขท&บ	ญช1943000791
ช�&อบ	ญช สถาบ	นทดสอบทางการศtกษาแห�งชาต�

* หมายเหต' 
กรณต�องการเพ�&มบ	ญชร	บช-าระ

ระบ0เลขท&บ	ญชร	บช-าระ 1943000791
และกดป01ม “Search” เพ�&อค�นหา

http://www.scbeasy.com/


  

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1. สม	ครใช�บร�การท& SCB Easy Net  (www.scbeasy.com)
โดยน-า Login name และ Password ท&สม	ครมา Login ท& m.scbeasy.com 2. เล�อกเมน� “ช-าระเง�น/เต�มเง�นม�อถ�อ” 3. เล�อกเมน� “ค�าส�นค�าและบร�การ”

4. เล�อกบ	ญชท&ต�องการช-าระเง�น และเล�อกบ	ญชร	บช-าระเง�น
สามารถ เพ�&ม/ลด บ	ญชร	บช-าระเง�นได�ท& www.scbeasy.com และกดป01ม “ถ	ดไป”

5. ระบ0ช�&อ-นามสก0ลท&ปรากฏอย��ใบแจ�งช-าระเง�น, ระบ0หมายเลขล�กค�า(Ref.1), 
หมายเลขอ�างอ�ง(Ref.2) และจ-านวนเง�นท&ต�องการช-าระ และกดป01ม “ถ	ดไป”

การท�ารายการช�าระเง�นผ�าน SCB Mobile Banking
(m.scbeasy.com)

เล�อกบ	ญชร	บช-าระ เลขท&บ	ญช1943000791
ช�&อบ	ญช สถาบ	นทดสอบทางการศtกษาแห�งชาต�

6. ตรวจสอบข�อม�ลการช-าระเง�นให�ถ�กต�อง และกดป01ม “ย�นย	น” 7. หน�าจอจะแสดงรายละเอยดการช-าระเง�น
สามารถตรวจสอบ และพ�มพ หล	กฐานการช-าระเง�นได�ท& www.scbeasy.com 

http://www.scbeasy.com/
http://www.scbeasy.com/
http://www.scbeasy.com/
http://www.scbeasy.com/


  

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

การท�ารายการช�าระเง�นผ�าน SCB Easy Phone
(02-777-7777)

โทรศ�พท�
02-777-7777

กด 4 ช��ระเงนค��สนค��และบรก�ร / 
เตมเงนโทรศ�พท ม!อถ!อ

ใส�เลขบ�ตร ATM 16 หล�ก
หร!อเลขท,-บ�ญช, 10 หล�ก

ใส�รห�สบ�ตร ATM  4 หล�ก
หร!อรห�ส  Easy Phone  7 หล�ก

A

กด 2   ช��ระเงนค��สนค��และบรก�ร

ใส� หม�ยเลขบ�ญช,ผ<�ร�บเงน 10 หล�ก
หร!อใส� COMP CODE  4 หล�ก  

แล�วต�มด�วยเคร!-องหม�ย #

A

ใส� จ��นวนเงนรวมทศนยม 2 ต��แหน�ง
แล�วต�มด�วยเคร!-องหม�ย #

ทวนร�ยละเอ,ยด
ก�รท��ร�ยก�ร

ใส� Reference  No. (Ref.2)
ถ��ไม�ม,ใส� 0   

แล�วต�มด�วยเคร!-องหม�ย #

ย!นย�น1 ฟMงซO��9 ยกเลก0

ใส� Customer No. (Ref.1)
แล�วต�มด�วยเคร!-องหม�ย #

ใส�หมายเลขบ	ญชร	บช-าระ 1943000791
ของ สถาบ	นทดสอบทางการศtกษาแห�งชาต�
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