












 

องคความรูท่ี 3 การลงทะเบียนเรียนตางหลักสูตร 
 

 

 
 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่อง การลงทะเบียนเรียนตางหลักสูตร 
  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดจัดกิจกรรมข้ึนในวันศุกรที่  20 ธันวาคม 2556               
ณ หองประชุม 23118 อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร 23) ช้ัน 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ศูนยหันตรา ปญหาของการลงทะเบียนเรียนตางหลักสูตรมีผลกระทบตอการตรวจสอบขอมูลผลการเรียน       
ที่ถูกตองในแตละภาคการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาที่ใกลสําเร็จการศึกษา ชวงการตรวจสอบใบแสดงผล
การศึกษามักพบขอผิดพลาดของรายวิชาอยูเสมอ  
  ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูในครั้งน้ี มีนางวรรณนิภา  ทิพสุรบท หัวหนางานทะเบียนนักศึกษา สํานัก
สงเสริมวิชาการฯ เปนผูนําเสนอแนวทางการลงทะเบียนเรียนตางหลักสูตรผานระบบทะเบียนนักศึกษา ใหกับ
ตัวแทนงานสงเสริมวิชาการทั้ง 4 ศูนยพื้นที่ ไดปฏิบัติงานเปนแนวทางเดียวกัน   
  จากการดําเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรูไดหาขอสรุปรวมกัน โดยมีรายละเอียดดังน้ี  
  1) ปรับปรุงข้ันตอนการดําเนินงานใหสะดวกตอการใชงาน  
  2) กําหนดเงื่อนไขเวลาของการตรวจสอบเพื่อใหขอมูลถูกตอง   
  3) ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสิ้นภาคการศึกษาน้ัน ๆ  

เอกสารแนบ 1 
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ผาน 

ข้ันตอนการรายงานตัวข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบประกาศรายชื่อ 
ผูผานการคัดเลือกเขาศึกษา 

ตรวจสอบ
สถานะ 

กรอกและพิมพ 
แบบฟอรมรายงานตัว และใบชําระเงิน (pay in) 

ชําระเงินคาใชจาย 
ในการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 

สงเอกสารการรายงานตัว 
ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา  
ณ ศูนยท่ีไดรับคัดเลือก 

จบ 

ไมผาน 



 2 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

รายละเอียดข้ันตอนการรายงานตัวข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 

1.  ตรวจสอบประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกเขาศึกษา 
1.1   ตรวจสอบประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกเขาศึกษา  ที่เว็บไซตมหาวิทยาลัย www.rmutsb.ac.th 
 และเลือก “ระบบรับสมัครนักศึกษา” 

 
 
 
 

หรือ เว็บไซตสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน www.register.rmutsb.ac.th และเลือก  
“ระบบรับสมัครนักศึกษา”   
 
 
 
 

         

 
 
 
 
       
  
 

1.2 ตรวจสอบรายช่ือตามกําหนดการประกาศผลแตละครั้ง  ในคณะที่เลือกสมัครอันดับ 1  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ตรวจสอบรายช่ือ   
ในคณะที่เลือกสมัครอันดับ 1 



 3 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

2.  ตรวจสอบสถานะ (เพื่อกรอกและพิมพแบบฟอรมรายงานตัว  ใบชําระเงิน pay in) 
 2.1  ตรวจสอบสถานะ  ใสเลขบัตรประชาชน  เลือกปการศึกษา  และคลิกคนหา   

            
 

2.2 กรณีผูสมัครกรอกใบสมัครหลายครั้ง  จะข้ึนเลขที่ใบสมัครตามจํานวนที่ผูสมัครไดกรอกใบสมัครไว        
ใหคลิกเลือก “ตรวจสอบสถานะ” หลงัเลขที่ใบสมัคร   

 
 

และตรวจดูสถานะการชําระเงินคาสมัคร เปน “ชําระเงินเรียบรอย”  และสถานะการสมัคร เปน “ผานการ
สอบสัมภาษณ”  และสังเกตเลขประจําตัวผูสอบ  วาเปนครั้งที่ผูสมัครไดรับการคัดเลือกจริง  ตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย  ตัวอยางเปนประกาศผลสอบ  เลขประจําตัวผูสอบ  ลําดับที่ 6  เปนเลข 1  คือ  ประเภท

สอบตรง  และลําดับที่ 8  เปนเลข 1 คือ  สอบตรงครั้งที่ 1  “572061410002”  ถูกตองตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย  ใหคลิกกรอกแบบฟอรม   
 

 
 

 

 
 
 

W5713323 

W5713304 

W5713323 

W5713323 

57206141002 



 4 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

3.   กรอกและพิมพแบบฟอรมรายงานตัว และใบชําระเงิน (pay in) 

3.1 ใหกรอกรายละเอียดขอมูลตามหัวขอแถบสีเทา ถาเปน   ใหกรอกขอมูลตาม

หัวขอ   ถาเปน    ใหเลือกขอมูลที่ถูกตอง  ถาเปนวันเดือนปเกิด            
ใหคลิก  และเลือกป คลิกที่เครื่องหมาย (-) หรือ (+)  และคลิกเลือกปเกิด  และคลิกเลือก          
เดือนเกิด  และคลิกวันเกิดในเดือนน้ัน 

                               
 
 
 
 
 

3.2 กรอกขอมูลนักศึกษาตามหัวขอที่กําหนด 

 สวนที่ 1  คือ   ขอมูลทั่วไปของนักศึกษา 

  
     

 สวนที่ 2  คือ   ขอมูลการศึกษาเดิม  และขอมลูสวนตัว 

   
 
 
 

 



 5 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 สวนที่ 3  คือ   ขอมูลบุคคลทีส่ามารถติดตอได  ขอมูลทีอ่ยูตามทะเบียนบาน  ขอมูลที่อยูปจจบุัน   
ขอมูลหอพัก 

 
 

3.3 เมื่อกรอกเสร็จแลว  ใหตรวจสอบความถูกตองครบถวนของขอมูล  และทําการบันทึก  ระบบจะถามวา 
“คุณตองการบันทึกขอมูลใชหรือไม”   

 
 

3.4 เมื่อคลิก  “ตกลง”  คําวา “กรอกแบบฟอรม”  จะเปลี่ยนเปน “พิมพแบบฟอรม” และจะเพิ่มใหพิมพ
ใบ Pay in คาข้ึนทะเบียนนักศึกษา 

 
 
 
 
 
 

57206141002 

W5713323 

W5713323 



 6 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

3.5 คลิก “พิมพแบบฟอรม” และคลกิ  คําวา “พิมพ” 
 

 

 
 

 และคลิก “คาข้ึนทะเบียนนักศึกษา” จะข้ึนใบ Pay in  และคลิกเลือกรูปเครื่องพมิพเพื่อพมิพใบ Pay in  
 
 

 
 

หมายเหตุ :  ถาสถานะการชําระเงินคาข้ึนทะเบียนนักศึกษาเรียบรอยแลว  จะไมสามารถพิมพใบ pay in  
 คาข้ึนทะเบียนนักศึกษาได 

 
 
 
 
 
 

57206141002 57206141002 

W5713323 

W5713323 

W5713323 

57206141002 

206W5713323R 

206W5713323R 

W5713323 



 7 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

4.   ชําระเงนิคาใชจายในการข้ึนทะเบียนเปนนกัศกึษา 
 นําใบชําระเงิน (Pay in) และเงินสดไปชําระใหครบตามจํานวนที่ระบุไวในใบชําระเงิน (Pay in)  ภายในกําหนด 
 ของมหาวิทยาลัย  ตามเวลาการใหบริการของจุดบริการรับชําระเงิน  ดังน้ี 

1.           ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ทุกสาขา  ช่ือบัญชี คาลงทะเบียน มทรส.  
  เลขทีบ่ัญชี  059-0-02210-3  สาขาพระนครศรีอยุธยา  (คิดคาธรรมเนียมเพิม่เติม 10 บาท) 

2.                   ที่ทําการไปรษณีย ทุกแหง ผานระบบ Pay@Post (1017) (คิดคาธรรมเนียมเพิ่มเติม 10 บาท) 
3. ณ ศูนยที่ไดรับคัดเลือก  ในวันข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา  (ไมคิดคาธรรมเนียมเพิ่มเติม) 

 

5. สงเอกสารการรายงานตัวข้ึนทะเบียนนกัศกึษา ณ ศูนยที่ไดรับคดัเลอืก 
5.1 เอกสารการข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา  ประกอบดวย 
 1)  เอกสารแบบฟอรมรายงานตัวที่สั่งพิมพจากเว็บไซต  พรอมติดรูปถาย 1 น้ิว  จํานวน 1 รูป 
 2)  ใบชําระเงิน (Pay in) สวนของนักศึกษาที่ชําระคาข้ึนทะเบียนนักศึกษาแลว (ถายสําเนาเก็บไว  1  ฉบับ) 

3) สําเนาใบแสดงผลการศึกษา (รบ.)  พรอมรับรองสําเนาถูกตองและลงลายมือช่ือเจาของเอกสาร  
   จํานวน  3  ฉบับ 
  4)  สําเนาบัตรประชาชน  สําเนาทะเบียนบานของนักศึกษา  และบิดา-มารดา  สําเนาหลักฐานการเปลี่ยน               
   ช่ือ - นามสกุล (ถาม)ี  พรอมรับรองสําเนาถูกตองและลงลายมือช่ือเจาของ  อยางละ  1  ฉบับ 
  5) รูปถาย  1  น้ิว  จํานวน  3  รูป  พรอมเขียนช่ือ-นามสกุล  หลังรูปถาย 

 5.2  นําเอกสารตาม ขอ 5.1  มาสงดวยตนเอง  หรือสงทางไปรษณีย  สงถึงมหาวิทยาลัย  ณ ศูนยท่ีไดรับคัดเลือก  
ภายในกําหนดของมหาวิทยาลัย  โดยมหาวิทยาลัยจะยึดวันประทับตราทางไปรษณียเปนสําคัญ  หากพนกําหนด  
ถือวาการขึ้นทะเบียนนักศึกษาเปนโมฆะ 

 5.3  กรณีเอกสารไมครบ  ใหยื่นคํารองโดยใชแบบฟอรมใบคํารองท่ัวไป (สวท.01)  โดยนําไปยื่นท่ีทะเบียนศูนยพ้ืนท่ี          
ท่ีไดรับคัดเลือก  และตองไดรับการอนุญาตกอนจึงจะสามารถดําเนินการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาได 

 5.4   เม่ือรายงานตัวขึ้นทะเบียนและชําระเงินเปนนักศึกษาแลว  ไมสามารถเรียกเงินคืนได  ไมวากรณีใดท้ังสิ้น 
5.5 สถานะข้ันตอนการรายงานตัวในระบบรับสมัครนักศึกษา 
 

ลําดับท่ี รายการ สถานะของผูสมัคร 
1 สมัครและชําระเงินคาสมัครแลว ชําระเงินเรียบรอย 
2 ผานการคัดเลือกเขาศึกษา ผานการสอบสมัภาษณ 
3 กรอกแบบฟอรมรายงานตัวข้ึนทะเบียนแลว ผานการลงทะเบียนประวัติ 
4 กําหนดรหัสนักศึกษาแลว ผานการกําหนดรหสันักศึกษา 

 
_______________________________ 

   
 
 

  



 8 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ที่อยูตดิหนาซอง สงเอกสารการรายงานตัวข้ึนทะเบยีนเปนนักศกึษาโควตา 

 
 

 
 

สงเอกสารการรายงานตัวข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาโควตา
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนยหันตรา 

สงเอกสารการรายงานตัวข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาโควตา 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนยวาสุกร ี

กรุณาสง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

เลขที่ 60 หมูที่ 3  ถนนสายเอเซีย  ตําบลหันตรา   
อําเภอพระนครศรีอยุธยา   
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา     13000   

กรุณาสง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยวาสุกร ี

เลขที่ 19  หมูที่ 3  ถนนอูทอง  ตําบลทาวาสุกรี   
อําเภอพระนครศรีอยุธยา   
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา     13000   

สงเอกสารการรายงานตัวข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาโควตา
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนยนนทบรุ ี

สงเอกสารการรายงานตัวข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาโควตา 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ศูนยสุพรรณบุร ี

กรุณาสง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยนนทบุรี 
เลขที่ 7/1  ถนนนนทบุรี 1  ตําบลสวนใหญ   
อําเภอเมืองนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี    11000 

กรุณาสง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยสุพรรณบุรี 
เลขที่ 450  หมูที่ 6  ถนนสุพรรณบุรี - ชัยนาท   
ตําบลยานยาว   อําเภอสามชุก 

จังหวัดสุพรรณบุรี     72130  


