
ค ำช้ีแจงในระบบลงทะเบียน   
ภำค  2  ปีกำรศึกษำ 2562 

 
 

1. กรณีเป็นนักศึกษำเงินสด 
 

     นกัศกึษาสามารถ  ลงทะเบยีนด้วยตนเองผ่ำนระบบ  Internet  ไดท้ั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั  หำกนักศึกษำ
ลงทะเบียนโดยใช้เงินโอน  (จำกกำรถอนรำยวชิำในภำคเรียนที่ผ่ำนมำ)  ให้ลงทะเบยีนเรียนได้ที่ส ำนักงำนทะเบียน     โดยต้องน ำ
ใบเงินโอนมำยืน่หกัลบยอดช ำระเงินสด   แล้วน ำใบแจ้งช ำระเงินที่ออกโดยส ำนักงำนทะเบียนไปยืน่ช ำระที่ธนำคำร    แยกประเภท
นกัศึกษาดงัน้ี 
 
 

นักศึกษำมีวชิำเรียนตำมแผนกำรเรียน 
ลงทะเบียนผ่ำนระบบ Internet       วนัที่   24  ธันวำคม  2562 
พมิพ์ใบแจ้งช ำระเงิน      วนัที่   24  ธันวำคม  2562 

              น ำใบแจ้งช ำระเงนิช ำระค่ำลงทะเบียนที่ธนำคำร   วนัที่  24 – 27  ธันวำคม  2562  
น ำหลกัฐำนกำรช ำระเงินมำแลกใบเสร็จรับเงินที่ส ำนกังำนกำรคลงั   วนัที่  21 – 22  มกรำคม  2563 
 

นักศึกษำไม่มีวชิำเรียนตำมแผนกำรเรียน 
ลงทะเบียนผ่ำนระบบ Internet         วนัที่   25 – 26   ธันวำคม  2562 
พมิพ์ใบแจ้งช ำระเงิน      วนัที่   25 – 26   ธันวำคม  2562 

              น ำใบแจ้งช ำระเงนิช ำระค่ำลงทะเบียนที่ธนำคำร   วนัที่   25 – 27  ธันวำคม  2562 
น ำหลกัฐำนกำรช ำระเงินมำแลกใบเสร็จรับเงินที่ส ำนกังำนกำรคลงั    วนัที่   21 – 22  มกรำคม  2563 
 

2. กรณีเป็นนักศึกษำกองทุนกู้ยืมรัฐบำล 
 

นกัศกึษาสามารถลงทะเบียนดว้ยตนเองผา่นระบบ Internet  ไดท้ั้ง ภายใน และ ภายนอกมหาวิทยาลยั     แยกประเภท
นกัศึกษาดงัน้ี 

 กรณีใช้เงนิกองทุนกู้ยืมรัฐบำลเตม็จ ำนวน    
-  นักศึกษำมีวชิำเรียนตำมแผนกำรเรียน   

               ลงทะเบียนผ่ำนระบบ Internet        วนัที่   24  ธันวำคม  2562 
 พมิพ์ใบแจ้งกำรลงทะเบียน      วนัที่   24  ธันวำคม  2562 

              น ำใบแจ้งกำรลงทะเบียนแลกใบเสร็จรับเงินที่ส ำนักงำนกำรคลงั    วนัที่    21 – 22  มกรำคม  2563 

 



- นักศึกษำไม่มีวชิำเรียนตำมแผนกำรเรียน   
           ลงทะเบียนผ่ำนระบบ Internet        วนัที่   25 – 26   ธันวำคม  2562 
           พมิพ์ใบแจ้งกำรลงทะเบียน      วนัที่   25 – 26   ธันวำคม  2562 

                         น ำใบแจ้งกำรลงทะเบียนแลกใบเสร็จรับเงนิที่ส ำนักงำนกำรคลงั    วนัที่   21 – 22  มกรำคม  2563 
 

 กรณีใช้เงนิกองทุนกู้ยืมรัฐบำลและต้องช ำระเงนิสดเพิม่ 
-  นักศึกษำมีวชิำเรียนตำมแผนกำรเรียน   

              ลงทะเบียนผ่ำนระบบ Internet       วนัที่   24  ธันวำคม  2562 
              พมิพ์ใบแจ้งช ำระเงิน       วนัที่   24  ธันวำคม  2562 

                           น ำใบแจ้งช ำระเงนิช ำระค่ำลงทะเบียนที่ธนำคำร     วนัที่   24 – 27  ธันวำคม  2562  
                           น ำหลกัฐำนกำรช ำระเงินมำแลกใบเสร็จรับเงนิที่ส ำนกังำนกำรคลงั    วนัที่  21 – 22  มกรำคม  2563 

 

 
-  นักศึกษำไม่มีวชิำเรียนตำมแผนกำรเรียน   

             ลงทะเบียนผ่ำนระบบ Internet        วนัที่   25 – 26   ธันวำคม  2562 
             พมิพ์ใบแจ้งกำรลงทะเบียน      วนัที่   25 – 26   ธันวำคม  2562 
             น ำใบแจ้งช ำระเงนิช ำระค่ำลงทะเบียนที่ธนำคำร     วนัที่    25 – 27  ธันวำคม  2562 

                           น ำใบแจ้งกำรลงทะเบียนแลกใบเสร็จรับเงนิที่ส ำนักงำนกำรคลงั    วนัที่   21 – 22  มกรำคม  2563 
 

3. กรณีเป็นนักศึกษำทุนมหำวิทยำลัยทุกประเภท   นกัศึกษาสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองผ่ำนระบบ  Internet      

แยกประเภทนกัศกึษา  
 
 กรณีไม่ต้องช ำระเงนิสดเพิม่ 

- นักศึกษำมีวชิำเรียนตำมแผนกำรเรียน    
              ลงทะเบียนผ่ำนระบบ Internet       วนัที่   24  ธันวำคม  2562 
             พมิพ์ใบแจ้งกำรลงทะเบียน      วนัที่   24  ธันวำคม  2562 

                           น ำใบแจ้งกำรลงทะเบียนมำแลกใบเสร็จรับเงนิที่ส ำนกังำนกำรคลงั      วนัที่  21 – 22  มกรำคม  2563 

              
-  นักศึกษำไม่มีวชิำเรียนตำมแผนกำรเรียน    

              ลงทะเบียนผ่ำนระบบ Internet                    วนัที่   25 – 26   ธันวำคม  2562 
              พมิพ์ใบแจ้งกำรลงทะเบียน      วนัที่   25 – 26   ธันวำคม  2562 

                           น ำใบแจ้งกำรลงทะเบียนมำแลกใบเสร็จรับเงนิที่ส ำนกังำนกำรคลงั   วนัที่   21 – 22  มกรำคม  2563 



 กรณีต้องช ำระเงนิสดเพิม่   
- นักศึกษำมีวชิำเรียนตำมแผนกำรเรียน      

             ลงทะเบียนผ่ำนระบบ Internet       วนัที่   24  ธันวำคม  2562 
             พมิพ์ใบแจ้งช ำระเงิน      วนัที่   24  ธันวำคม  2562 
             น ำใบแจ้งช ำระเงนิช ำระค่ำลงทะเบียนที่ธนำคำร                      วนัที่   24 – 27  ธันวำคม  2562 

                          น ำหลกัฐำนกำรช ำระเงินมำแลกใบเสร็จรับเงนิที่ส ำนกังำนกำรคลงั       วนัที่   21 – 22  มกรำคม  2563 
 

  

-  นักศึกษำไม่มีวชิำเรียนตำมแผนกำรเรียน      
              ลงทะเบียนผ่ำนระบบ Internet       วนัที่   25 – 26   ธันวำคม  2562 
             พมิพ์ใบแจ้งช ำระเงิน      วนัที่   25 – 26   ธันวำคม  2562 
             น ำใบแจ้งช ำระเงนิช ำระค่ำลงทะเบียนที่ธนำคำร   วนัที่   25 – 27  ธันวำคม  2562 

                          น ำหลกัฐำนกำรช ำระเงินมำแลกใบเสร็จรับเงนิที่ส ำนกังำนกำรคลงั   วนัที่   21 – 22  มกรำคม  2563 
 
 

3. กรณีเป็นนักศึกษำโครงกำรแบ่งช ำระ  3 งวด 
1. นกัศกึษาสามารถลงทะเบียนดว้ยตนเองผา่นระบบ  Internet  ไดท้ั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั   โดยป้อน

รายวิชาท่ีลงทะเบียนใหค้รบทุกวิชา  และป้อนรายวิชาขั้นต ่า  1  วิชา ใน  “ ช่องตอ้งการช าระ”  ส่วนวิชาท่ียงัไม่ช าระ
ใหป้้อนใน    “ ช่องแบ่งช าระ ”   เมื่อป้อนรายวิชาครบแลว้ ใหพ้ิมพใ์บแจง้ช าระเงินในระบบลงทะเบียนจะค านวณ
จ านวนเงินท่ีตอ้งช าระใน  งวดท่ี   1  (ค่าบ ารุงรายภาค  และ  ค่าหน่วยกิต 1  วิชา )   เป็นจ านวนเงินท่ีตอ้งไปช าระเงิน
ท่ีธนาคาร     นกัศึกษาสามารถมาขอเอกสารก าหนดการในการช าระเงินงวดท่ี  2  และ 3    ไดท่ี้ ส านกังานทะเบียน    
เพื่อประโยชน์ของนกัศึกษา 

2. หากนกัศกึษาลงทะเบียนโดยใชเ้งินโอน  (จากการถอนรายวิชาในภาคเรียนท่ีผา่นมา)  ใหล้งทะเบียนเรียนไดท่ี้ 
ส านกังานทะเบียน  โดยตอ้งน าใบเงินโอนมายืน่หกัลบยอดช าระเงินสด   แลว้น าใบแจง้ช าระเงินท่ีออกโดยส านกังาน
ทะเบียนไปยืน่ช าระท่ีธนาคาร  

              
 
 
 
 
 



ก ำหนดกำรช ำระเงนินักศึกษำโครงกำรแบ่งช ำระค่ำลงทะเบียน  3 งวด 
ภำค  2   ปีกำรศึกษำ  2562 

          งวดที่  1    ลงทะเบียนเรียน ผา่นระบบ   Internet  วนัท่ี  24  – 26   ธนัวาคม  2562    

                               และ ช าระเงินท่ีธนาคาร      วนัที ่  24  – 27   ธันวำคม  2562    
                   ( ค่าบ ารุงรายภาค   +   ค่าหน่วยกิตรายวิชา  1  วิชา   +   ค่าธรรมเนียมธนาคาร )   
 งวดที่  2    ลงทะเบียนรายวิชาท่ีส านกังานทะเบียน  และช าระเงินท่ีส านกังานการคลงั      

                                  วนัที ่   4  -  9  กมุภำพนัธ์  2563 
              งวดที่  3   ลงทะเบียนรายวิชาท่ีส านกังานทะเบียน  และช าระเงินท่ีส านกังานการคลงั                

                                  วนัที ่   31   มนีำคม  ,  1  -  5   เมษำยน  2563 
หมำยเหตุ 
                    1.  กรณีนักศึกษำช ำระเงินใน งวดที่  3        เกินก าหนดเวลาท่ีระบุไวข้า้งตน้ นกัศึกษาจะตอ้ง
ช าระค่าปรับลงทะเบียนแบ่งช าระเป็นงวด   ในอัตรำ  20 บำท    ต่อวิชำ / วัน 
         2.  ป้อนรายวิชาท่ีลงทะเบียนให้ครบทกุวิชา    หากนกัศึกษามีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัการลงทะเบียน
รายวิชาในทุก ๆ  กรณี   กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีงานรับลงทะเบียน   มิฉะนั้นนกัศึกษาจะไม่มีรายช่ือเขา้ห้องสอบ 

 
 
 

 

นักศึกษำมีวชิำเรียนตำมแผนกำรเรียน 
ลงทะเบียนผ่ำนระบบ Internet        วนัที่   24  ธันวำคม  2562 
พมิพ์ใบแจ้งช ำระเงิน       วนัที่   24  ธันวำคม  2562 
น ำใบแจ้งช ำระเงนิช ำระค่ำลงทะเบียนที่ธนำคำร  (งวดแรก)   วนัที่    24 – 27  ธันวำคม  2562 

             น ำหลกัฐำนกำรช ำระเงินมำแลกใบเสร็จรับเงินที่ส ำนักงำนกำรคลงั    วนัที่    21 – 22  มกรำคม  2563 
 

ไม่มีวชิำเรียนตำมแผนกำรเรียน 
ลงทะเบียนผ่ำนระบบ Internet       วนัที่   25 – 26   ธันวำคม  2562 
พมิพ์ใบแจ้งช ำระเงิน      วนัที่   25 – 26   ธันวำคม  2562 
น ำใบแจ้งช ำระเงนิช ำระค่ำลงทะเบียนที่ธนำคำร  (งวดแรก)  วนัที่   25 – 27  ธันวำคม  2562 

             น ำหลกัฐำนกำรช ำระเงินมำแลกใบเสร็จรับเงินที่ส ำนักงำนกำรคลงั     วนัที่   21 – 22  มกรำคม  2563 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


