
สำหรับนำไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

ใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment หรือ ATM 

ค่าธรรมเนียมสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป  ประจำปี 2562

วันที่ ....................................
** ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ตรายการละ 30.- บาท เท่านั้น

COMPANY CODE = OCSC

Customer Name : ณภาภัช กองอุ่น Ref1 : 313399000076334

จำนวนเงินค่าธรรมเนียมสอบ :  สองร้อยบาทถ้วน  (ตัวอักษร) (ตัวเลข) :  200 .- บาท

| 0994000161051 01 313399000076334  200 00
คำเตือนสำหรับธนาคาร
ให้ธนาคารใส่ชื่อ-นามสกุล เป็นภาษาไทย, Ref 2. และรับชำระเงินของผู้สมัครให้ถูกต้องทุกรายการด้วย

Ref No1.(เลขที่จ่ายเงิน) :  313399000076334
Ref No2. :  รหัสศูนย์สอบ 2 หลัก  

ผู้สมัครต้องทำเครื่องหมายเลือกศูนย์สอบ (Ref No.2) ที่ต้องการในตารางด้านล่างนี้จำนวน  1 ศูนย์สอบ

รหัสศูนย์สอบ ชื่อศูนย์สอบ รหัสศูนย์สอบ ชื่อศูนย์สอบ

01 กรุงเทพฯและปริมณฑล 08 นครราชสีมา

02 พระนครศรีอยุธยา 09 อุดรธานี

03 ราชบุรี 10 อุบลราชธานี

04 ฉะเชิงเทรา 11 ขอนแก่น

05 ชลบุรี 12 สุราษฎร์ธานี

06 เชียงใหม่ 13 สงขลา

07 พิษณุโลก
หมายเหตุ :
1. กรณีศูนย์สอบที่เลือกไว้ ที่นั่งสอบเต็มแล้ว ให้ผู้สมัครสอบเลือกศูนย์สอบอื่นที่ยังมีที่นั่งสอบเหลืออยู่ ณ ช่องทางการรับชำระเงิน

โปรดระบุรหัสศูนย์สอบ                ชื่อศูนย์สอบ  ..................................................................................................................

ลงชื่อ.............................................................ผู้สมัคร

2. โปรดนำแบบฟอร์มชำระเงินไปชำระเงินได้ที่
(1) เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ 

ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม - 4 เมษายน 2562 ภายในเวลาทำการของธนาคาร
(2) เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม - 4 เมษายน 2562 เวลา 08.30 - 22.00 น.



สำหรับนำไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

ค่าบริการเสริม SMS ของ INET

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

COMPANY CODE = 20239

Customer Name : ณภาภัช กองอุ่น Ref1 : 10001334430924741

จำนวนเงินค่าธรรมเนียมสอบ :  ยี่สิบบาทถ้วน(ตัวอักษร) (ตัวเลข) :  20 .- บาท

| 0107544000094 01 10001334430924741 1339900007633 20 00

คำเตือนสำหรับธนาคาร
ให้ธนาคารใส่ชื่อ-นามสกุล เป็นภาษาไทย Ref No. และรับชำระเงินของผู้สมัครให้ถูกต้องทุกรายการด้วย

Ref No1.(เลขที่จ่ายเงิน) :  10001334430924741
Ref No2.(เลขประจำตัวประชาชนชน) :  1339900007633

หมายเหตุ โปรดนำแบบฟอร์มการชำระเงินฉบับนี้ พร้อมเงินสดไปยื่นชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 14 มี.ค. - 4 เม.ย. 2562



สำหรับผู้สมัครเก็บไว้เพื่อตรวจสอบ

การสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป  ประจำปี 2562

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

หมายเหตุ

1. การสมัครสอบจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้สมัครได้ชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

2. กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จรับชำระเงินของธนาคารกรุงไทยดังนี้

เพื่อชำระ : OCSC สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ชื่อลูกค้า : ตรงกับชื่อผู้สมัครสอบ

เลขที่ใบเสร็จ/เลขที่อ้างอิง : ตรงกับ Ref1

เลขที่อ้างอิง2 : ตรงกับศูนย์สอบที่เลือก

หากตรวจสอบใบเสร็จชำระเงินของธนาคารแล้วพบว่าไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย ภายใน 24 ชม. หลังจากชำระเงินแล้ว

Customer Name : ณภาภัช กองอุ่น Ref1 : 313399000076334

เลขประจำตัวประชาชน : 1339900007633

ระดับวุฒิการศึกษาที่สมัครสอบ :   ปริญญาตรี

3. ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ภายในวันที่ 4 เม.ย. 62 ภายในวันเวลาทำการของธนาคาร

4. รายชื่อศูนย์สอบ (Ref No2.) ประกอบด้วย

รหัสศูนย์สอบ ชื่อศูนย์สอบ รหัสศูนย์สอบ ชื่อศูนย์สอบ

01 กรุงเทพฯและปริมณฑล 08 นครราชสีมา

02 พระนครศรีอยุธยา 09 อุดรธานี

03 ราชบุรี 10 อุบลราชธานี

04 ฉะเชิงเทรา 11 ขอนแก่น

05 ชลบุรี 12 สุราษฎร์ธานี

06 เชียงใหม่ 13 สงขลา

07 พิษณุโลก

5. ระดับวุฒิการศึกษาที่สมัครสอบ
(1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
(2) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
(3) ระดับปริญญาตรี
(4) ระดับปริญญาโท



สำหรับผู้สมัครเก็บไว้เพื่อตรวจสอบ

หมายเหตุ
1. ชื่อ - สกุล  ::  ณภาภัช กองอุ่น

2. หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน   ::  1339900007633

3. วุฒิที่ใช้ในการสมัคร   ::  ปริญญาตรี

4. รหัสผ่าน(สำหรับใช้ดูคะแนนสอบ และพิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบ)  ::  tae08492


