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วิธีที่ 1 การช าระผ่านหน้าเคาน์เตอร์ ธนาคารกสิกรไทย กระแสรายวัน เลขที่ 052-1-09216-5 
 

ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลลงใน แบบฟอร์มการช าระเงิน/ใบแจ้งหนี้/ขอใบเสร็จรับเงิน (หมายเหตุ*) 

สามารถดาวน์โหลดในหน้าเว็บไซต์ ตามรายละเอียดดังนี้ 

- ชื่อผู้ช าระเงินผู้สมัคร หรือเข้าร่วมกิจกรรมผู้ร่วมกิจกรรม 

- เลขประจ าตัวบัตรประชาชนของผู้สมัคร หรือเข้าร่วมกิจกรรม 

- ใส่รหัส CODE ของกิจกรรมที่จะเข้าร่วม (มีระบุไว้ใน แบบฟอร์มการช าระเงิน/ใบแจ้งหนี้/ขอ

ใบเสร็จรับเงิน สามารถโหลดได้ในฐานข้อมูลของท่านในเว็บไซต ์กรณีท่ีท่านได้รับการอนุมัติเอกสารแล้ว) 

- จ านวนยอดเงินที่ ระบุไว้ในเอกสารของแต่ละกิจกรรม 

ขั้นตอนที่ 2 ยื่นแบบฟอร์มการช าระเงินที่หน้าเคาน์เตอร์ของธนาคารกสิกรไทย 

ขั้นตอนที่ 3 แนบ แบบฟอร์มการช าระเงิน/ใบแจ้งหนี้/ขอใบเสร็จรับเงิน ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน กับ

หลักฐานการช าระเงิน (ใบ Payment) ลงในระบบเว็บไซต์ เพื่อรอเอกสารการอนุมัติการช าระเงิน และออก

ใบเสร็จรับเงินจากทางสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมายเหตุ**) 
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ตัวอย่าง แบบฟอร์มการช าระเงิน/ใบแจ้งหนี้/ขอใบเสร็จรับเงิน (บางส่วน) 

 

 

 

 



3 
 

วิธีที่ 2 การช าระผ่าน Internet banking 

 

สามารถช าระได้ 3 ธนาคารคือ 

1. K Plus (ธนาคารกสิกรไทย) 
ขั้นตอนที่ 1  เลือกการจ่ายช าระบิล ในหัวข้อ ซื้อสินค้าและบริการ 

ขั้นตอนที่ 2  ค้นหาและเลือก ชื่อหน่วยงาน “สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” 

ขั้นตอนที่ 3  ใส่ข้อมูลให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 

ช่องที่ 1 ระบุเลขประจ าตัวบัตรประชาชนของผู้สมัคร หรือเข้าร่วมกิจกรรม 

ช่องที่ 2 ระบุใส่รหัส CODE ของกิจกรรมที่จะเข้าร่วม (มีระบุไว้ใน แบบฟอร์มการช าระเงิน/ใบแจ้ง 

หนี้ /ขอใบเสร็จรับเงิน สามารถโหลดได้ในฐานข้อมูลของท่านในเว็บไซต์ กรณีท่ีท่านได้รับการอนุมัติเอกสาร

แล้ว) 

ช่องที่ 3 ระบุจ านวนยอดเงินที่ระบุไว้ในเอกสารของแต่ละกิจกรรม 

ขั้นตอนที่ 4 คลิกตามขั้นตอนของ Application จนเสร็จสมบูรณ์ 

ขั้นตอนที่ 5  แนบ แบบฟอร์มการช าระเงิน/ใบแจ้งหนี้/ขอใบเสร็จรับเงินที่กรอกข้อมูลครบถ้วน กับ

หลักฐานการช าระเงิน (ใบ Payment) ลงในระบบเว็บไซต์ เพ่ือรอการอนุมัติการช าระเงิน และออกใบเสร็จรับเงิน

จากทางสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมายเหตุ**) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2. KTB netbank (ธนาคารกรุงไทย) *ไม่สามารถใช ้Application Krungthai NEXT ได ้
ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่ระบบการช าระเงินโดย ค้นหาในเว็บเบราว์เซอร์ด้วยค าค้น “krungthai netbank”  

และคลิกเลือกตามตัวอย่าง (สามารถท าได้ทั้งในโทรศัพท์ และคอมพิวเตอร์) 

 

ขั้นตอนที่ 2 เมื่อปรากฏหน้าเว็บไซต ์ให้ผู้สมัครเข้าสู่ระบบของธนาคารกรุงไทย (Username และ 

Password เดียวกันกับ Application Krungthai NEXT) 
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ขั้นตอนที่ 3 คลิกเลือกท่ี บริการ “ จ่ายบิลอ่ืนๆ/พร้อมเพย์ ” 

 

ขั้นตอนที่ 4 คลิกเลือกค้นหาโดย ชื่อหน่วยงาน กรอกชื่อสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในช่องถัดไป 

และคลิกเลือกหน่วยงานที่ต้องการช าระ 
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 ขั้นตอนที่ 5 เมื่อปรากฏรายละเอียดการช าระเงิน ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ดังนี้ 

  ช่องที่ 1 ระบุเลขประจ าตัวบัตรประชาชนผู้สมัครกิจกรรม 

  ช่องที่ 2 ระบุรหัส Code ตามกิจกรรมที่สมัคร (มีระบุไว้ในแบบฟอร์มการช าระเงินที่ท่านโหลดทาง

เว็บไซต ์กรณีที่ท่านได้รับการอนุมัติให้ช าระเงินแล้ว) 

  ช่องที่ 3 ระบุจ านวนเงิน ตามที่ก าหนดในเอกสาร และคลิกต่อไป 

 

 ขั้นตอนที่ 6 หน้าเว็บไซต์จะปรากฏหน้ายืนยันการช าระเงิน ผ่านรหัส OTP โดยเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้

กับทางธนาคาร เมื่อยืนยันส าเร็จจะปรากฏหลักฐานการช าระเงิน (ใบ Payment) ส าหรับแนบในระบบการช าระเงิน 

ขั้นตอนที่ 7 แนบ แบบฟอร์มการช าระเงิน/ใบแจ้งหนี้/ขอใบเสร็จรับเงินที่กรอกข้อมูลครบถ้วน กับ

หลักฐานการช าระเงิน (ใบ Payment) ลงในระบบเว็บไซต์ เพื่อรอการอนุมัติการช าระเงิน และออกใบเสร็จรับเงิน

จากทางสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมายเหตุ**) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 
2 

3 
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3. KMA (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา) 
ขั้นตอนที่ 1 เลือกการจ่ายช าระบิล ในหัวข้อ ซื้อสินค้าและบริการ 

ขัน้ตอนที่ 2 ค้นหาและเลือก ชื่อหน่วยงาน "สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" 

ขั้นตอนที่ 3 ใส่ข้อมูลให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 

ช่องที่ 1 ระบุเลขประจ าตัวบัตรประชาชนผู้สมัครกิจกรรม 

  ช่องที่ 2 ระบุรหัส Code ตามกิจกรรมที่สมัคร (มีระบุไว้ในแบบฟอร์มการช าระเงินที่ท่านโหลดทาง

เว็บไซต ์กรณีที่ท่านได้รับการอนุมัติให้ช าระเงินแล้ว) 

  ช่องที่ 3 ระบุจ านวนเงิน ตามที่ก าหนดในเอกสาร  

 ขั้นตอนที่ 4 คลิกตามขั้นตอนของ Application จนเสร็จสมบูรณ์ 

ขั้นตอนที่ 5 แนบ แบบฟอร์มการช าระเงิน/ใบแจ้งหนี้/ขอใบเสร็จรับเงินที่กรอกข้อมูลครบถ้วน กับ 

หลักฐานการช าระเงิน (ใบ Payment) ในระบบเว็บไซต์ เพ่ือรอการอนุมัติการช าระเงิน และออกใบเสร็จรับเงินจาก 

ทางสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมายเหตุ**) 
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หมายเหต ุ

หมายเหตุ* วิธีดาวน์โหลด “แบบฟอร์มการช าระเงิน/ใบแจ้งหนี้/ขอใบเสร็จรับเงิน” 
การดาวน์โหลด และ “แบบฟอร์มการช าระเงิน/ใบแจ้งหนี้/ขอใบเสร็จรับเงิน” เพ่ือใช้เป็นหลักฐานแนบ 

ส าหรับการช าระเงิน มีขั้นตอนดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ www.cstp.or.th 

 

 ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบสถานะ >> (1) โหลดเอกสารช าระเงิน/เอกสารช าระเงิน >> (2) กรอกข้อมูลในการ

ออกใบเสร็จให้ครบถ้วน >> (3) คลิกที่ “โหลดเอกสารการช าระเงิน” 

 

http://www.cstp.or.th/
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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หมายเหตุ** วิธีแนบ แบบฟอร์มการช าระเงิน/ใบแจ้งหนี้/ขอใบเสร็จรับเงิน และหลักฐานการช าระ

เงินในเว็บไซต ์
หลังจากการช าระเงินเรียบร้อยแล้วให้ผู้ช าระเงินจะต้อง น าหลักฐานการช าระเงิน และแบบฟอร์มการช าระ

เงิน/ใบแจ้งหนี้/ขอใบเสร็จรับเงิน ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน แนบที่เว็บไซต์ มีขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ www.cstp.or.th 

ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบสถานะ >> (1) คลิกท่ี "ช าระเงิน">> (2) แนบไฟล์น าเอกสารการช าระเงินหลักฐาน

การช าระเงิน (ไฟล์ PDF PNG JPG )>> (3) ยืนยัน 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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