
คาํช้ีแจงในระบบลงทะเบียน   

ภาคการศึกษาฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2562 
 

 

1. กรณีเป็นนกัศึกษาเงินสด 
 

     นกัศึกษาสามารถ  ลงทะเบียนดว้ยตนเองผา่นระบบ  Internet  หากนกัศึกษาลงทะเบียนโดยใชเ้งินโอน  (จากการถอน

รายวิชาในภาคเรียนท่ีผา่นมา)  ใหติ้ดต่อลงทะเบียนเรียนไดท่ี้สาํนกังานทะเบียน     โดยตอ้งนาํใบเงินโอนมายืน่หกัลบยอดชาํระ

เงินสด   แลว้นาํใบแจง้ชาํระเงินท่ีออกโดยสาํนกังานทะเบียนไปยืน่ชาํระท่ีธนาคาร    แยกประเภทนกัศึกษาดงัน้ี 
 

 

นกัศึกษามีวชิาเรียนตามแผนการเรียน 

ลงทะเบียนผา่นระบบ Internet       วนัท่ี   26  พฤษภาคม  2563 

พิมพใ์บแจง้ชาํระเงิน      วนัท่ี   26  พฤษภาคม  2563 

              นาํใบแจง้ชาํระเงินชาํระค่าลงทะเบียนท่ีธนาคาร   วนัท่ี  26 – 28  พฤษภาคม  2563 

              นาํหลกัฐานการชาํระเงินมาแลกใบเสร็จรับเงินท่ีสาํนกังานการคลงั   มหาวิทยาลยัจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั 

 

 

นกัศึกษาไม่มีวชิาเรียนตามแผนการเรียน 

ลงทะเบียนผา่นระบบ Internet         วนัท่ี   27  พฤษภาคม  2563 

พิมพใ์บแจง้ชาํระเงิน      วนัท่ี   27  พฤษภาคม  2563 

              นาํใบแจง้ชาํระเงินชาํระค่าลงทะเบียนท่ีธนาคาร   วนัท่ี   27 – 28  พฤษภาคม  2563 

นาํหลกัฐานการชาํระเงินมาแลกใบเสร็จรับเงินท่ีสาํนกังานการคลงั    มหาวิทยาลยัจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั 

 

2. กรณีเป็นนกัศึกษากองทุนกูย้มืรัฐบาล 
 

นกัศึกษาสามารถลงทะเบียนดว้ยตนเองผา่นระบบ Internet  แยกประเภทนกัศึกษาดงัน้ี 

• กรณีใชเ้งินกองทุนกูย้มืรัฐบาลเตม็จาํนวน    

-  นกัศึกษามีวชิาเรียนตามแผนการเรียน   

               ลงทะเบียนผา่นระบบ Internet        วนัท่ี    26  พฤษภาคม  2563 

 พิมพใ์บแจง้การลงทะเบียน      วนัท่ี    26  พฤษภาคม  2563  

              นาํใบแจง้การลงทะเบียนแลกใบเสร็จรับเงินท่ีสาํนกังานการคลงั    มหาวิทยาลยัจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั 

 

 



- นกัศึกษาไม่มีวชิาเรียนตามแผนการเรียน   

           ลงทะเบียนผา่นระบบ Internet        วนัท่ี   27  พฤษภาคม  2563 

           พิมพใ์บแจง้การลงทะเบียน      วนัท่ี   27  พฤษภาคม  2563 

                         นาํใบแจง้การลงทะเบียนแลกใบเสร็จรับเงินท่ีสาํนกังานการคลงั    มหาวิทยาลยัจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั 

 

• กรณีใชเ้งินกองทุนกูย้มืรัฐบาลและตอ้งชาํระเงินสดเพ่ิม 

-  นกัศึกษามีวชิาเรียนตามแผนการเรียน   

              ลงทะเบียนผา่นระบบ Internet       วนัท่ี   26  พฤษภาคม  2563 

              พิมพใ์บแจง้ชาํระเงิน       วนัท่ี   26  พฤษภาคม  2563 

                           นาํใบแจง้ชาํระเงินชาํระค่าลงทะเบียนท่ีธนาคาร     วนัท่ี   26 – 28  พฤษภาคม  2563 

                           นาํหลกัฐานการชาํระเงินมาแลกใบเสร็จรับเงินท่ีสาํนกังานการคลงั   มหาวิทยาลยัจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั 

 

 

-  นกัศึกษาไม่มีวชิาเรียนตามแผนการเรียน   

             ลงทะเบียนผา่นระบบ Internet        วนัท่ี   27  พฤษภาคม  2563 

             พิมพใ์บแจง้การลงทะเบียน      วนัท่ี   27  พฤษภาคม  2563 

             นาํใบแจง้ชาํระเงินชาํระค่าลงทะเบียนท่ีธนาคาร     วนัท่ี    27 – 28  พฤษภาคม  2563 

                           นาํใบแจง้การลงทะเบียนแลกใบเสร็จรับเงินท่ีสาํนกังานการคลงั    มหาวิทยาลยัจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั 

 

3. กรณีเป็นนกัศึกษาทุนมหาวทิยาลยัทุกประเภท   นกัศึกษาสามารถลงทะเบียนดว้ยตนเองผา่นระบบ  Internet      แยก

ประเภทนกัศึกษา  

 

• กรณีไม่ตอ้งชาํระเงินสดเพ่ิม 

- นกัศึกษามีวชิาเรียนตามแผนการเรียน    

              ลงทะเบียนผา่นระบบ Internet       วนัท่ี   26  พฤษภาคม  2563 

             พิมพใ์บแจง้การลงทะเบียน      วนัท่ี   26  พฤษภาคม  2563 

                           นาํใบแจง้การลงทะเบียนมาแลกใบเสร็จรับเงินท่ีสาํนกังานการคลงั      มหาวิทยาลยัจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั 

-  นกัศึกษาไม่มีวชิาเรียนตามแผนการเรียน    

              ลงทะเบียนผา่นระบบ Internet                    วนัท่ี   27  พฤษภาคม  2563 

              พิมพใ์บแจง้การลงทะเบียน      วนัท่ี   27  พฤษภาคม  2563 

                           นาํใบแจง้การลงทะเบียนมาแลกใบเสร็จรับเงินท่ีสาํนกังานการคลงั   มหาวิทยาลยัจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั 

 

 



• กรณีตอ้งชาํระเงินสดเพ่ิม   

- นกัศึกษามีวชิาเรียนตามแผนการเรียน      

             ลงทะเบียนผา่นระบบ Internet       วนัท่ี   26  พฤษภาคม  2563 

             พิมพใ์บแจง้ชาํระเงิน      วนัท่ี   26  พฤษภาคม  2563 

             นาํใบแจง้ชาํระเงินชาํระค่าลงทะเบียนท่ีธนาคาร                      วนัท่ี   26 – 28  พฤษภาคม  2563 

                          นาํหลกัฐานการชาํระเงินมาแลกใบเสร็จรับเงินท่ีสาํนกังานการคลงั       มหาวิทยาลยัจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั 

 

  

-  นกัศึกษาไม่มีวชิาเรียนตามแผนการเรียน      

              ลงทะเบียนผา่นระบบ Internet       วนัท่ี   27  พฤษภาคม  2563 

             พิมพใ์บแจง้ชาํระเงิน      วนัท่ี   27  พฤษภาคม  2563 

             นาํใบแจง้ชาํระเงินชาํระค่าลงทะเบียนท่ีธนาคาร   วนัท่ี   27 – 28  พฤษภาคม  2563 

                          นาํหลกัฐานการชาํระเงินมาแลกใบเสร็จรับเงินท่ีสาํนกังานการคลงั   มหาวิทยาลยัจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั 

 

 

3. กรณีเป็นนกัศึกษาโครงการแบ่งชาํระค่าลงทะเบียน 

1. นกัศึกษาสามารถลงทะเบียนดว้ยตนเองผา่นระบบ  Internet  โดยป้อนรายวิชาท่ีลงทะเบียนใหค้รบทุกวิชา  และป้อน

รายวิชาขั้นตํ่า  1  วิชา ใน  “ ช่องตอ้งการชาํระ”  ส่วนวิชาท่ียงัไม่ชาํระใหป้้อนใน    “ ช่องแบ่งชาํระ ”   เม่ือป้อน

รายวิชาครบแลว้ ใหพ้ิมพใ์บแจง้ชาํระเงินในระบบลงทะเบียนจะคาํนวณจาํนวนเงินท่ีตอ้งชาํระใน  งวดท่ี   1  (ค่า

บาํรุงรายภาค  และ  ค่าหน่วยกิต 1  วิชา )   เป็นจาํนวนเงินท่ีตอ้งไปชาํระเงินท่ีธนาคาร      

2. หากนกัศึกษาลงทะเบียนโดยใชเ้งินโอน  (จากการถอนรายวิชาในภาคเรียนท่ีผา่นมา)  ใหล้งทะเบียนเรียนไดท่ี้ 

สาํนกังานทะเบียน  โดยตอ้งนาํใบเงินโอนมายืน่หกัลบยอดชาํระเงินสด   แลว้นาํใบแจง้ชาํระเงินท่ีออกโดยสาํนกังาน

ทะเบียนไปยืน่ชาํระท่ีธนาคาร  

              

 

 

 

 

 

 

 



กาํหนดการชาํระเงินนกัศึกษาโครงการแบ่งชาํระค่าลงทะเบียน 

ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา  2562 

          งวดท่ี  1    ลงทะเบียนเรียน ผา่นระบบ   Internet  วนัท่ี    26 – 27  พฤษภาคม  2563 

                               และ ชาํระเงินท่ีธนาคาร      วนัท่ี   26  – 28   พฤษภาคม  2563 

                   ( ค่าบาํรุงรายภาค   +   ค่าหน่วยกิตรายวชิา  1  วชิา   ) 

 งวดท่ี  2   ลงทะเบียนผา่นระบบ Internet วนัท่ี   7 – 12  กรกฎาคม  2563 และ  

                ชาํระเงินท่ีเคาน์เตอร์เซอร์วสิ วนัท่ี   7 – 13  กรกฎาคม  2563 

          

หมายเหตุ 1)  หากนกัศึกษามีการเปล่ียนแปลงการลงทะเบียนรายวชิาหรือกลุ่มเรียน กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีงานรับ

ลงทะเบียน ทุกคร้ังเพื่อประโยชน์ของนกัศึกษา 

   2)  หากนกัศึกษาไม่ชาํระค่าหน่วยกิตในงวดท่ี 2 ภายในวนัท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด นกัศึกษาจะตอ้งชาํระ  

ค่าปรับในอตัรารายวิชาละ 20 บาท / วนั  และใหน้กัศึกษาติดต่อสาํนกังานทะเบียน เพือ่ทาํการ

ลงทะเบียนในงวดท่ี  2  โดยติดต่อไดท่ี้เบอร์โทร  0-3814-6123  ต่อ 2121-2123  และ 2126   

หรือติดต่อท่ี Line : @spuchon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


