
ค ำช้ีแจงในระบบลงทะเบียน   
ภำคฤดูร้อน  ปีกำรศึกษำ 2563 

 
 

1. นักศึกษำช ำระเงนิสด 
 

     นกัศึกษา   ลงทะเบียนเรียนผ่ำน   ระบบออนไลน์    ในระบบ e-student    หำกนักศึกษำต้องกำรลงทะเบียนโดยใช้เงิน
โอน  (จำกกำรถอนรำยวชิำในภำคเรียนทีผ่่ำนมำ)  เมื่อลงทะเบียนเรียนเสร็จแล้วให้ติดต่อทีส่ ำนักงำนทะเบียน     โดยต้องน ำใบเงิน
โอนมำยืน่หักลบยอดช ำระเงินสด   แล้วน ำใบแจ้งช ำระเงินทีอ่อกโดยส ำนักงำนทะเบียนไปยืน่ช ำระที่ธนำคำรเคำน์เตอร์เซอร์วสิ   
หรือ ช ำระผ่ำน App ธนำคำร ด้วย QR Code 
 
 

นักศึกษำมวีชิำเรียนตำมแผนกำรเรียน 
ลงทะเบียนผ่ำนระบบ ออนไลน์     วนัที ่  27  พฤษภำคม  2564 
พมิพ์ใบแจ้งช ำระเงิน      วนัที ่  27  พฤษภำคม  2564 

              ช ำระเงินผ่ำนธนำคำรเคำน์เตอร์เซอร์วสิ            วนัที ่  27 – 29  พฤษภำคม  2564 
 

นักศึกษำไม่มวีชิำเรียนตำมแผนกำรเรียน 
ลงทะเบียนผ่ำนระบบ ออนไลน์     วนัที ่  28  พฤษภำคม  2564 

  พมิพ์ใบแจ้งช ำระเงิน      วนัที ่  28  พฤษภำคม  2564 
             ช ำระเงินผ่ำนธนำคำรเคำน์เตอร์เซอร์วสิ           วนัที ่  28 – 29  พฤษภำคม  2564 
                

2. นักศึกษำกองทุนกู้ยมืรัฐบำล   นกัศึกษา   ลงทะเบียนเรียนผ่ำน   ระบบออนไลน์    ในระบบ e-student 
นักศึกษำมวีชิำเรียนตำมแผนกำรเรียน  กรณใีช้เงินกองทุนกู้ยมืรัฐบำลเต็มจ ำนวน     

ลงทะเบียนผ่ำนระบบ ออนไลน์    วนัที ่  27  พฤษภำคม  2564 
พมิพ์ใบแจ้งกำรลงทะเบียน     วนัที ่  27  พฤษภำคม  2564 

              
 
นักศึกษำมวีชิำเรียนตำมแผนกำรเรียน  กรณใีช้เงินกองทุนกู้ยมืรัฐบำลและต้องช ำระเงินสดเพิม่  

ลงทะเบียนผ่ำนระบบ ออนไลน์     วนัที ่  27  พฤษภำคม  2564 
พมิพ์ใบแจ้งช ำระเงิน    วนัที ่  27  พฤษภำคม  2564 

             ช ำระเงินผ่ำนธนำคำรเคำน์เตอร์เซอร์วสิ          วนัที ่  27 – 29  พฤษภำคม  2564 
              



  นักศึกษำไม่มวีชิำเรียนตำมแผนกำรเรียน  กรณใีช้เงินกองทุนกู้ยมืรัฐบำลเต็มจ ำนวน   
ลงทะเบียนผ่ำนระบบ ออนไลน์       วนัที ่  28  พฤษภำคม  2564 
พมิพ์ใบแจ้งกำรลงทะเบียน      วนัที ่  28  พฤษภำคม  2564 
 

               

  นักศึกษำไม่มวีชิำเรียนตำมแผนกำรเรียน  กรณใีช้เงินกองทุนกู้ยมืรัฐบำลและต้องช ำระเงินสดเพิม่   
ลงทะเบียนผ่ำนระบบ ออนไลน์     วนัที ่  28  พฤษภำคม  2564 
พมิพ์ใบแจ้งช ำระเงิน      วนัที ่  28  พฤษภำคม  2564 

  ช ำระเงินผ่ำนธนำคำรเคำน์เตอร์เซอร์วสิ        วนัที ่  28 – 29  พฤษภำคม  2564 
               

3. นักศึกษำทุนมหำวทิยำลยัทุกประเภท    นกัศึกษาลงทะเบียนผ่ำน  ระบบออนไลน์   ในระบบ e-student  

         
    นักศึกษำมวีชิำเรียนตำมแผนกำรเรียน   กรณไีม่ต้องช ำระเงินสดเพิม่  

ลงทะเบียนผ่ำนระบบ ออนไลน์     วนัที ่  27  พฤษภำคม  2564 
พมิพ์ใบแจ้งกำรลงทะเบียน      วนัที ่  27  พฤษภำคม  2564  

               

    นักศึกษำมวีชิำเรียนตำมแผนกำรเรียน     กรณต้ีองช ำระเงินสดเพิม่   
ลงทะเบียนผ่ำนระบบ ออนไลน์     วนัที ่  27  พฤษภำคม  2564 
พมิพ์ใบแจ้งช ำระเงิน      วนัที ่  27  พฤษภำคม  2564 

              ช ำระเงินผ่ำนธนำคำรเคำน์เตอร์เซอร์วสิ    วนัที ่  27 – 29  พฤษภำคม  2564 
    

    นักศึกษำไม่มวีชิำเรียนตำมแผนกำรเรียน   กรณไีม่ต้องช ำระเงินสดเพิม่ 

ลงทะเบียนผ่ำนระบบ ออนไลน์       วนัที ่  28  พฤษภำคม  2564 
พมิพ์ใบแจ้งกำรลงทะเบียน      วนัที ่  28  พฤษภำคม  2564 

 

     นักศึกษำไม่มวีชิำเรียนตำมแผนกำรเรียน     กรณีต้องช ำระเงินสดเพิม่   
ลงทะเบียนผ่ำนระบบ ออนไลน์     วนัที ่  28  พฤษภำคม  2564 
พมิพ์ใบแจ้งช ำระเงิน      วนัที ่  28  พฤษภำคม  2564 
ช ำระเงินผ่ำนธนำคำรเคำน์เตอร์เซอร์วสิ    วนัที ่  28 – 29  พฤษภำคม  2564 
 

   
 
 



 

3. กรณเีป็นนักศึกษำโครงกำรแบ่งช ำระค่ำลงทะเบียน 
1. นกัศึกษาลงทะเบียนผา่น  ระบบ ออนไลน์    ในระบบ e-student    โดยป้อนรายวชิาท่ีลงทะเบียนใหค้รบทุกวชิาท่ี

ลงทะเบียนเรียน   โดยป้อนรายวชิาขั้นต ่า  1 วชิา ในช่อง   ต้องกำรช ำระ   ส่วนวชิาท่ีตอ้งการแบ่งช าระใหป้้อนใน
ช่อง     แบ่งช ำระ    เม่ือป้อนรายวชิาครบแลว้ ใหพ้ิมพใ์บแจง้ช าระเงิน ในระบบลงทะเบียนจะค านวณจ านวนเงินท่ี
ตอ้งช าระใน  งวดท่ี   1  (ค่าบ ารุงรายภาค  และ  ค่าหน่วยกิต  1  วชิา )    เป็นจ านวนเงินท่ีตอ้งไปช าระเงินท่ีธนาคาร
เคาน์เตอร์เซอร์วสิ   หรือ ช าระผา่น App ธนาคาร ดว้ย QR Code 
    

2. หากนกัศึกษาลงทะเบียนโดยใชเ้งินโอน  (จากการถอนรายวชิาในภาคเรียนท่ีผา่นมา)  เม่ือลงทะเบียนเรียนผา่น ระบบ 

ออนไลน์   เรียบร้อยแลว้ให้ติดต่อท่ี   ส านกังานทะเบียน    โดยตอ้งน าใบเงินโอนมายืน่หกัลบยอดช าระเงินสด  

แลว้น าใบแจง้ช าระเงินท่ีออกโดยส านกังานทะเบียนไปยืน่ช าระท่ีธนาคารเคาน์เตอร์เซอร์วสิ   หรือ ช าระผา่น App 
ธนาคาร ดว้ย QR Code 

 

              
นักศึกษำมวีชิำเรียนตำมแผนกำรเรียน 

ลงทะเบียนผ่ำนระบบ ออนไลน์        วนัที ่  27  พฤษภำคม  2564 
พมิพ์ใบแจ้งช ำระเงิน         วนัที ่  27  พฤษภำคม  2564  

  ช ำระเงินผ่ำนธนำคำรเคำน์เตอร์เซอร์วสิ (งวดแรก)      วนัที ่  27 – 29  พฤษภำคม  2564 
 

              
 

ไม่มวีชิำเรียนตำมแผนกำรเรียน 
ลงทะเบียนผ่ำนระบบ ออนไลน์       วนัที ่  28  พฤษภำคม  2564 
พมิพ์ใบแจ้งช ำระเงิน        วนัที ่  28  พฤษภำคม  2564 
ช ำระเงินผ่ำนธนำคำรเคำน์เตอร์เซอร์วสิ (งวดแรก)     วนัที ่  28 – 29  พฤษภำคม  2564 

              
 
 
 
 
 
 



ก ำหนดกำรช ำระเงนินักศึกษำโครงกำรแบ่งช ำระค่ำลงทะเบยีน 
ภำคฤดูร้อน ปีกำรศึกษำ  2563 

           

             งวดที่  1               ลงทะเบียนเรียน ผา่นระบบ   ออนไลน ์   วนัที ่27 – 28  พฤษภำคม  2564 

                                และ ช าระเงินท่ีธนาคารเคานเ์ตอร์เซอร์วสิ   หรือ ช าระผา่น App ธนาคาร ดว้ย QR Code 

                                            วนัที่   27 – 29  พฤษภำคม  2564 

                                    ( ค่าบ ารุงรายภาค   +   ค่าหน่วยกิตรายวชิา  1  วชิา  )  
  

งวดสุดท้ำย         ช ำระค่ำหน่วยกติรำยวชิำส่วนที่เหลอืทั้งหมด   
        ตั้งแต่ วันองัคำรที่  15 มิถุนำยน 2564  ถึง วนัอำทิตย์ที่ 4 กรกฎำคม 2564 
                                 
                                    นกัศึกษาสามารถติดต่อช าระเงินไดท่ี้ส านกังานทะเบียน หรือ ลงทะเบียนในระบบ e – student และ                
                                พิมพใ์บแจง้ช าระเงินช าระผา่นช่องทางต่าง ๆ ดงัน้ี  

1. ช าระผา่นเคาน์เตอร์ธนาคาร 
2. ช าระผา่นเคาน์เตอร์เวอร์วสิ 

3. ช าระผา่น App ธนาคาร ดว้ย QR Code 
 

 
หมำยเหตุ 
                     1.  ป้อนรายวชิาใหค้รบทุกวชิาท่ีลงทะเบียนเรียน       หากนกัศึกษามีการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัการ
ลงทะเบียนรายวชิาในทุก ๆ กรณี กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีงานรับลงทะเบียน  มิฉะนั้นนกัศึกษาจะไม่มีรายช่ือเขา้หอ้งสอบ 
                      

                     2.  หำกนักศึกษำไม่ช ำระค่ำหน่วยกติในงวดสุดท้ำย  ภำยในวนัอำทิตย์ที่  4 กรกฎำคม 2564 

นกัศึกษาจะตอ้งช าระค่าปรับ   ในอตัรำ  20 บำท    ต่อวชิำ / วนั และจะไม่มีรายช่ือเขา้หอ้งสอบปลายภาค
ในรายวชิาท่ียงัไม่ช าระเงิน   ( เร่ิมคิดค่ำปรับตั้งแต่วนัจันทร์ที่  5  กรกฎำคม 2564 ) 

 
 
 
 
 




