
งานการเงินนักศึกษา ส่วนการเงินและบัญชี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นางสาวชุติมา   เรืองกระโทก
หัวหน้างานการเงินนักศึกษา



แนะน า ส่วนการเงินและบัญชี

2



ลงทะเบียน

6,000.-

80,000.-

80,000.-

80,000.-

*เงินประกันทั่วไป
เรียกเก็บครั้งเดียว และคืนให้เมื่อออกจากมหาวิทยาลัย
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จ านวน 6,000 บาท

หักหนี้สิน ต่าง ๆ ที่นักศึกษา
ท าเสียหาย เช่น หนี้สินจาก 

ห้อง Lab

เงินประกันฯ คงเหลือหลังหัก 
ค่าใช้จ่าย ต้องไม่ต่ ากว่า 

4,500 บาท

ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต จ านวน 
2,000 บาท จะหักจากเงิน

ประกันฯ

ก าลังศึกษา จบการศึกษา



ปกติเรียน ป.โท 2 ปี ป.เอก 3 ปี หากไม่จบ ในภาคการศึกษาถัดไป ต้อง
ช าระเงินค่าธรรมเนียมการใช้เวลาเรียนเกินจากที่หลักสูตรก าหนด ทุกภาค
การศึกษาจนกว่าจะจบ ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท/คน

ภาค
การศึกษาละ

25,000.- ต่อคน
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• วันที่ 22 กรกฏาคม 2562เริ่มปรับ
ลงทะเบียนล่าช้า

• 75 บาทอัตราวันละ

ลงทะเบียนเรียนวันที่ 20 กรกฎาคม 2562
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ตั้งแต่วันลงทะเบียน

ถึงวันที่

1 ส.ค. 62

20 ก.ค. 62

หากไม่ช าระเงินภายในก าหนดจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา



ตัดบัญชีธนาคาร

ช าระที่เคาน์เตอร์ธนาคาร

ช าระเงินแบบออนไลน์

8
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ขั้นตอนการช าระเงินออนไลน์
นักศึกษาสามารถช าระเงินออนไลน์ ผ่านธนาคาร ได้ 2 ธนาคาร ดังนี้

ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ผ่าน SCB Easy Net
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ผ่าน KTB Netbank 

เมื่อนักศึกษาได้ท าการลงทะเบียน เสร็จสิ้นแล้ว นักศึกษาสามารถช าระเงิน
ออนไลน์ ได้โดย การ Log In เข้าใช้งานระบบทะเบียนและประเมินผล
นักศึกษา เช่นเดียวกับการลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://reg.sut.ac.th

โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
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กรณีคลิกที่ สัญลักษณ์ธนาคารกรุงไทย ระบบจะส่งข้อมูลการช าระเงินไปยังธนาคาร และ
ปรากฏหน้าจอส าหรับ Lo gin เข้าสู่ระบบที่ได้รับจากการสมัครสมาชิกระบบ 
KRUNGTHAI BANKING ธนาคารกรุงไทยยืนยันการตัดช าระเงินออนไลน์ ปรากฏดังรูป
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ระบบจะแสดงหน้าจอให้ระบุ Username/Password ที่ได้รับจากการสมัครสมาชิก
ระบบ KTB Online แล้ว คลิกปุ่ม               ในกรณีที่นักศึกษาต้องการยกเลิกการ
ท ารายการ สามารถคลิกปุ่ม              ด้านล่างซ้าย
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ระบบจะปรากฏหน้าจอเลือกเลขที่บัญชีส าหรับการช าระเงิน

ระบุที่อยู่ Email 

Address และ เบอร์มือ

ถือ (Mobile No.)

เลือกเลขที่บัญชี
ส ำหรับกำรช ำระเงิน

ระบุข้อมูลเลือกเลขที่บัญชี ส าหรับการตัดเงินกรณีมีมากกว่า 1 เลขที่บัญชี สามารถระบุท่ีอยู่ Email Address และ 
เบอร์มือถือ (Mobile No.) ส าหรับการแจ้งผลการท ารายการได้ จากนั้นคลิกปุ่ม 
ในกรณีต้องการยกเลิกการท ารายการ คลิกปุ่ม 
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ตรวจสอบข้อมูลการตัดเงิน จากนั้นคลิกปุ่ม                          เพื่อยืนยันการท ารายการ หากท ารายการส าเร็จ ระบบ
จะแสดงผลการช าระเงินออนไลน์บนหน้าจอ เป็นอันเสร็จสิ้นการช าระเงินออนไลน์



26

จากนั้นคลิกปุ่ม                      เพื่อออกจากระบบ KRUNGTHAI BANKING ธนาคารกรุงไทย
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ติดต่อส่วนการเงินฯ มทส.
เพื่อรับใบเสร็จรับเงิน

3) นักศึกษาติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงินที่ ส่วนการเงินและบัญชี 
อาคารบริหาร

เข้า internet
และพิมพ์ใบแจ้งยอด

ขั้นตอนการช าระ รายละเอียด

1) นักศึกษาเข้า http://reg.sut.ac.th เลือกเมนู "เข้าสู่ระบบ"  
เลือกเมนู "ผลการลงทะเบียน/ ใบแจ้งยอดการช าระเงิน"  คลิก PDF 
File เพื่อ "พิมพ์ใบแจ้งยอดการช าระเงินที่ธนาคาร"

ติดต่อธนาคาร/ไปรษณีย์
7-11/เพื่อช าระเงิน

2) นักศึกษาน า "ใบแจ้งยอดการช าระเงิน" พร้อมเงินสดติดต่อ
ช าระเงินที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร/ไปรษณีย์/เคาน์เตอร์เซอร์วิส 
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด
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1. ธนาคารไทยพาณิชย์ มี 2 วิธี
- ช าระที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร (ทุกสาขาทั่วประเทศ)
- ช าระโดย “ตัดบัญชีธนาคาร” (หักจากบัญชีเงินฝากของนักศึกษา) เฉพาะบัญชีที่เปิดกับสาขา มทส.เท่านั้น!

2. ธนาคารกรุงไทย มี 2 วิธี
- ช าระที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร (ทุกสาขาท่ัวประเทศ)
- ช าระโดย “ตัดบัญชีธนาคาร” (หักจากบัญชีเงินฝากของนักศึกษา) เฉพาะบัญชีที่เปิดกับสาขา มทส.เท่านั้น!

3. ธนาคารธนชาต 
- ช าระที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร (ทุกสาขาทั่วประเทศ)    

4. ธนาคาร ธกส.
- ช าระที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร (ทุกสาขาท่ัวประเทศ)    
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6. ไปรษณีย์ไทย
- ช าระที่เคาน์เตอร์ของไปรษณีย์ (ทุกสาขาทั่วประเทศ)    

7. บ. เคาน์เตอร์เซอร์วิส จ ากัด
- ช าระที่เคาน์เตอร์ของเคาน์เตอร์เซอร์วิส (ทุกสาขาทั่วประเทศ)

5. ธนาคารกสิกรไทย
- ช าระที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร (ทุกสาขาทั่วประเทศ)    

30
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เปิดบัญชีกับธนาคาร
ที่ มทส. ก าหนด

ขั้นตอนการช าระ รายละเอียด

1) นักศึกษาต้องเปิดบัญชีออมทรัพย์ กับ ธ.ไทยพาณิชย์ และ ธ.กรุงไทย 
เฉพาะสาขาย่อย มทส.  พร้อมท าข้อตกลงกับธนาคาร

ตรวจสอบยอดค่าใช้จ่าย
ทาง internet

2 )  นั ก ศึ ก ษ า เ ข้ า ต ร ว จ ส อ บ ห นี้ สิ น ทั้ ง ห ม ด ที่ ต้ อ ง ช า ร ะ ที่ 
http://reg.sut.ac.th เลือกเมนู "เข้าระบบ"  แล้วเลือกเมนู "ภาระ
ค่าใช้จ่าย/ทุน" คลิกเลือก "ค้างช าระทั้งหมด"

ติดต่อส่วนการเงินฯ มทส.
เพื่อรับใบเสร็จรับเงิน

4) นักศึกษาติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงินที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร

น าเงินเข้าบัญชี 3) นักศึกษาน าเงินเข้าบัญชีของธนาคารทีได้เปิดไว้ตามข้อ (1) จ านวนเงินที่
น าเข้าบัญชี = ยอดหนี้สินตามข้อ  (2) + 10 บาท (ค่าธรรมเนียมธนาคาร) 

นักศึกษาน าเงินฝากเข้าบัญชี ตั้งแต่วันลงทะเบียนถึงวันที่ 1 ส.ค. 62/ธนาคารหักเงินในบัญชีวันที่ 2 ส.ค. 62

34



35

ขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออนไลน์
เมื่อนักศึกษาได้ท าการช าระเงินเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออนไลน์  ใน
เมนู ภาระค่าใช้จ่าย/ทุน  ขั้นตอนดังต่อไปนี้
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ปรากฏหน้าจอแสดงรายการรายละเอียดค่าใชจ้่าย ดังรูป

คลิกที่เลือกที่เมนูพิมพ์ใบเสร็จออนไลน์ เพื่อพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออนไลน์ นักศึกษาสามารถ
ทดสอบเครื่องปริ้นก่อนพิมพ์ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับได้เพื่อไม่ให้ผิดพลาด เนื่องจากการพิมพ์
ใบเสร็จรับเงินออนไลน์ ครั้งที่ 1 ระบบจะถือว่าเป็นเอกสารใบเสร็จรับเงินออนไลน์ (ต้นฉบับ) กรณีที่
นักศึกษาต้องการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออนไลน์ในครั้งที่ 2 ระบบจะถือว่าเป็นเอกสารใบเสร็จรับเงิน
ออนไลน์ (ส าเนา)
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แสดงรายละเอียดข้อมูลพมิพ์ใบเสร็จรับเงิน ตามปีภาคการศึกษา  คลิกที่ 

ปรากฏหน้าจอรายละเอียดการพิมพ์ ของเครื่องปริ้น ท าการพิมพ์ตามปกติ
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หลังจากทดสอบเครื่องปริ้น ท าการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน โดยคลิกที่ 
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ปรากฏหน้าจอ Pop Up อัตโนมัติ แสดงรายละเอียดค าอธิบาย (ค าเตือน)
คลิกที่ ปุ่ม Yes  เพื่อยืนยันพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
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ปรากฏรูปแบบใบเสร็จรับเงิน (ต้นฉบับ)
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การพิมพ์ใบเสร็จรับเงินครั้งที่ 2 หรือครั้งต่อไป จะเป็นฉบับส าเนา
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เมื่อนักศึกษาได้ท าการตัดช าระเงินออนไลน์พร้อม
พิมพ์ใบเสร็จรับเงินออนไลน์แล้วเรียบร้อย นักศึกษา
สามารถตรวจสอบใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ด้วยตนเอง จากการอ่าน QR Code ของ Smart phone 
จ ะ ป ร า ก ฏ ข้ อ มู ล แ ส ด ง ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ ล ข ที่ ข อ ง
ใบเสร็จรับเงินของนักศึกษาในแต่ละรายการ ที่ ได้ 
ด าเนินการช าระเงินแล้วเรียบร้อย มีขั้นตอนดังต่อไปน้ี

ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

เปิด Application ส าหรับอ่าน QR Code แล้วน ามา
อ่านสัญลักษณ์ QR Code จะปรากฏสัญลักษณ์ 
QR Code ส าหรับตรวจสอบใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษา ด้านล่างซ้ายของใบเสร็จ
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ระบบจะเปิดหน้าจอส าหรับหน้าตรวจสอบใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา

ให้สามารถตรวจสอบบน Smart phone ได้
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ตรวจสอบภาระค่าใช้จ่าย

ออกจากระบบ

เมื่อเสร็จสิ้นการใช้งานระบบบริการการศึกษาออนไลน์  แล้ว นักศึกษาต้องคลิกที่ปุ่ม “ออกจากระบบ” 

เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นเข้ามาใช้งานระบบแทนตัวนักศึกษา



45

ใบค ำร้องขอผ่อนผันกำรช ำระเงิน (ท.20)
ให้ติดต่อขอรับที่
ฝ่ำยทะเบียน ศูนย์บริกำรกำรศึกษำ
อาคารเรียนรวม 2
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• เงินประกัน
ทั่วไป

• ค่าธรรมเนียม
การศึกษา

• ค่าธรรมเนียม
การศึกษา

• ค่าธรรมเนียม
การศึกษา

1 2 31/2562 2/2562 3/2562

25,000.-25,000.-36,000.-

ภายใน 4 สัปดาห์
(16 ส.ค. 2562)

ภายใน 11 วัน
(21 พ.ย. 62)

ภายใน 11 วัน
(19 มี.ค. 63)
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ให้นักศึกษาติดต่อขอช าระเงิน เป็นเงินสด
ที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร
พร้อมเขียนค าร้องขอช าระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า
(เสียค่าปรับช าระเงินล่าช้า วันละ 50 บาท)
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ไม่ใหเ้ข้าสอบ

กลางภาค

• midterm

ไม่ให้เข้าสอบ

ประจ าภาค

• final

ไม่ให้เข้าสอบ

ประจ าภาค

• final

ค่าลงทะเบียน 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าหอพัก เงินยืมฉุกเฉิน
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1. นักศึกษาที่มีหนี้คงค้างในภาคการศึกษานั้น ๆ ต้องช าระเงิน
ให้เสร็จสิ้นก่อนการเปิดภาคการศึกษาถัดไป เช่น เงินประกัน
ทั่วไป, ค่าปรับลงทะเบียนล่าช้า, ค่าธรรมเนียมลดรายวิชา ฯลฯ

2. หนี้สินที่คงค้าง ให้นักศึกษาติดต่อช าระเงิน เป็นเงินสด

ที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร

3. หนี้สินที่หน่วยงานบันทกึระหว่างปิดภาคการศึกษา จะไม่ถูก
lock ลงทะเบียน เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าหอพัก 



52นักศึกษาต้องช าระเงนิประกันทัว่ไปจ านวน 6,000 บาท

1. ทุนกำรศึกษำส ำหรับผู้มีผลกำรเรียนดีเด่นฯ 
2. ทุนกำรศึกษำส ำหรับผู้มีศักยภำพฯ
3. ทุนกำรศึกษำแก่นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำที่คณำจำรย์ได้รับทุนวิจัย 

จำกแหล่งทุนภำยนอก
4. ทุนกิตติบัณฑิต
5. ทุนวิเทศบัณฑิต

 นักศึกษำได้รับอนุมัติผ่อนผันกำรช ำระเงินธรรมเนียมกำรศึกษำตลอดภำคกำรศึกษำ

(ทั้งนี้ต้องมีประกำศรำยช่ือของมหำวิทยำลยัเกี่ยวกบักำรไดร้ับทนุดงักล่ำว)

 ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ ส่วนกำรเงินและบัญชีจะท ำกำรตัดหนี้ให้กับนักศึกษำ

 ขอรับใบเสร็จรับเงินหลังสอบกลำงภำคเป็นต้นไป

 ค่ำใช้จ่ำยรำยเดือน (เฉพำะทุนเรียนดี ทุนกิตติบัณฑิตและทุนวิเทศบัณฑิต) ส่วนกำรเงินฯ จะโอน
เข้ำบัญชีของนักศึกษำ (นักศึกษำต้องถ่ำยส ำเนำสมุดบัญชี ย่ืนที่ส่วนกำรเงินและบัญชี)
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ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษ (80,000 บาท)

* ทุนเรียนดี
• เบิกค่าที่พักได้ ให้นักศึกษาน าใบเสร็จรับเงินมาเบิกที่ ส่วนการเงินและ ได้ทุกสิ้นเดือน      

เดือนละ 1,400 บาท)
** ทุนอื่น ๆ
• กรณีได้รับเงินค่าใช้จ่ายรายเดอืน เม่ือมีประกาศของมหาวิทยาลัย ให้ถ่ายส าเนาสมุดบัญชี   

ยื่นที่ส่วนการเงินและบัญชี เพื่อโอนเงินรายเดอืนเข้าบัญชใีห้แกน่ักศึกษา
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