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คู่มือกำรลงทะเบียนผ่ำนระบบ INTERNET ส าหรับนักศึกษา 

 
  ระบบกำรลงทะเบียนวิชำเรียนผ่ำนระบบ Internet  เป็นระบบให้บริกำรกำรลงทะเบียนรำยวิชำ
ส ำหรับนักศึกษำทุกระดับ  โดยอำจำรย์ที่ปรึกษำสำมำรถติดตำมและอนุมัติกำรลงทะเบียนรำยวิชำของ
นักศึกษำ  ทั้งนี้นักศึกษำและอำจำรย์ที่ปรึกษำสำมำรถเข้ำใช้ระบบผ่ำนหน้ำเว็ปไซต์ของมหำวิทยำลัยได้ ใน
หัวข้อ “ลงทะเบียนผ่ำนระบบ Internet”  รำยละเอียดของระบบมีดังนี้ 

1.  นักศึกษำที่มีสถำนภำพ ”วิทยำทัณฑ์”  ระบบจะไม่อนุญำตให้นักศึกษำลงทะเบียนรำยวิชำได้ 
โดยต้องได้รับอนุญำตจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำก่อน    โดยอำจำรย์ที่ปรึกษำสำมำรถอนุญำตหรือไม่อนุญำตพร้อม
ระบุเหตุผล แจ้งให้นักศึกษำทรำบ  

นักศึกษำที่มีสถำนภำพ “ปกติ” สำมำรถลงทะเบียนผ่ำนระบบได้ และอำจำรย์ที่ปรึกษำสำมำรถ
ตรวจสอบข้อมูลกำรลงทะเบียนของนักศึกษำจำกระบบได้เช่นกัน 

2. อำจำรย์ที่ปรึกษำสำมำรถระบุรำยชื่อนักศึกษำที่ต้องกำรพบเพ่ิมเติมได้ ถ้ำเห็นว่ำในกรณีที่
นักศึกษำมีสถำนภำพปกติ  แต่มีผลกำรเรียนกำรเรียนลดลง โดยสำมำรถบันทึกข้อมูลขอพบผ่ำนระบบ ก่อนที่
นักศึกษำจะลงทะเบียนรำยวิชำ 

3. กรณีอำจำรย์ที่ปรึกษำไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนบำงรำยวิชำ ระบบจะแจ้งข้อมูลให้นักศึกษำทรำบ 
โดยนักศึกษำต้องเข้ำระบบลงทะเบียนและด ำเนินกำรใหม่ตำมค ำแนะน ำของอำจำรย์ที่ปรึกษำ จนกว่ำอำจำรย์
ที่ปรึกษำจะอนุญำต 

4. ถ้ำอำจำรย์ที่ปรึกษำอนุญาตกำรลงทะเบียนรำยวิชำเรียบร้อยแล้ว นักศึกษำต้องเข้ำระบบมำเพ่ือ
รับทรำบผลกำรลงทะเบียนรำยวิชำและยืนยันกำรช ำระเงินผ่ำนระบบธนำคำร  จึงจะถือว่ำกำรลงทะเบียนวิชำ
เรียนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ 
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ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ 
    
มี 2 ช่องทาง 

1. ใช้ URL https://sinfo.kmutt.ac.th/NewAcis/login.jsf 
2. จำก Web Site ของมหำวิทยำลัย ให้คลิก “ส ำหรับนักศึกษำปัจจุบัน” ในส่วนของ“หลักสูตร

ปริญญำตรี” ให้คลิกเลือก “ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรกำรศึกษำ (New ACIS)” 

 
ภำพที่ 1 เข้ำสู่ระบบ 

ระบบจะแสดงหน้ำจอให้ Login ดังรูปที่ 3 

 

https://sinfo.kmutt.ac.th/NewAcis/login.jsf
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จำกหน้ำจอ Login ให้ป้อน Username และ Password แล้วคลิก “เข้ำสู่ระบบ”ระบบแสดงหน้ำจอดังรูป 

 
ภำพที ่2 เลือกลงทะเบียนเรียน 

ขั้นตอนที่ 2 การลงทะเบียนวิชาเรียน 
นักศึกษำเลือกเมน ู:ลงทะเบียนรำยวิชำ >ลงทะเบียนเรียน 
 ถ้ำนักศึกษำเข้ำมำลงทะเบียนเป็นครั้งแรกระบบจะแสดงวิชำตำมแผนกำรเรียนตำมที่ภำควิชำก ำหนดไว้

ในแต่ละภำคกำรศึกษำ  ดังภำพที่ 3จะเห็นว่ำจะมีวิชำที่ระบบก ำหนดSection/กลุ่มให้อัตโนมัติ  ส่วนในวิชำที่
ยังไม่ได้ก ำหนดกลุ่ม ระบบจะแสดงข้อควำม “เลือกกลุ่ม” เพ่ือให้นักศึกษำเลือกกลุ่มเองได้  ส่วนวิชำที่มีกำร
ก ำหนดSection/กลุ่มให้แล้ว สำมำรถคลิกท่ีหมำยเลขSectionเพ่ือดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้  

 
ภำพที่ 3 แสดงวิชำตำมแผนกำรเรียน 
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4. กำรเลือกกลุ่มเรียน 
จำกภำพที่ 3 ให้เลือกวิชำที่ต้องกำรลงทะเบียน แล้วคลิกที่“เลือกกลุ่ม”ระบบจะแสดงหน้ำจอป๊อบอัพ ดัง

ภำพที่ 4 

 
ภำพที่ 4 แสดงSection/กลุ่ม ที่นักศึกษำสำมำรถเลือกได้ 

 
คลิก   เพ่ือเลือกกลุ่มที่ต้องกำรเรียน แล้วคลิกปุ่ม“บันทึก” ระบบจะแสดงผลกำรบันทึก ดังภำพที่ 5 

 
ภำพที่ 5 แสดงผลกำรบันทึกSection/กลุ่ม 

  
 คลิกปุ่ม“ตกลง”ระบบจะกลับสู่หน้ำจอหลัก  (กรณีกลุ่ม/Sectionเต็ม นักศึกษำจะไม่สำมำรถลงทะเบียน
เรียนได้ ระบบจะ แสดงจ ำนวนที่นั่งคงเหลือไม่พอดังภำพที่ 6  

 
ภำพที่ 6 แสดงจ ำนวนที่นั่งคงเหลือไม่พอ 

 
กรณีที่เลือกวิชำเรียนและกลุ่มเรียนแล้วพบว่ำวันเวลำเรียนและเวลำสอบซ้ ำซ้อนกัน ระบบจะแสดง

ข้อควำมเตือน ดังภำพที่ 7 

 
ภำพที่ 7 แสดงผลกำรตรวจสอบบันทึกกรณีวันเวลำเรียน-สอบซ้ ำซ้อน 
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 คลิกปุ่ม“ตกลง” เพ่ือกลับไปเลือกกลุ่มเรียนใหม่อีกครั้ง โดยที่ไม่ให้วันเวลำเรียนซ้ ำซ้อนกัน 
 หลังจำกเลือกกลุ่ม/Sectionแล้วระบบจะแสดงกลุ่มเรียน จ ำนวนวิชำและจ ำนวนหน่วยกิตดังภำพที่ 8 

 
ภำพที่ 8 แสดงผลกลุ่ม/Section ที่เลือก 

 
5. การลบรายวิชา 

กำรลบวิชำที่ไม่ต้องกำรลงทะเบียนออกจำกตำรำง“รำยวิชำที่ลงทะเบียน”ให้คลิกที่วิชำที่ต้องกำรลบ(จะขึ้น
แถบสีเขียว) แล้วคลิกปุ่ม“ลบวิชำ”ระบบจะแสดงข้อควำม เพ่ือยืนยันกำรลบข้อมูล ดังภำพที่  9 ถ้ำ
ต้องกำรลบ ให้คลิกปุ่มOK 

 
ภำพที่ 9 กำรลบรำยวิชำ 
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6. การเพิ่มรายวิชา 
จำกภำพด้ำนบน ให้คลิกปุ่ม “เพ่ิมวิชำ” ระบบจะแสดงอบอัพ “เพ่ิมวิชำ” ดังภำพที่ 10 

ในช่องรหัสวิชำ ให้ป้อนรหัสวิชำเป็นตัวอักษรอย่ำงน้อย3 ตัว ระบบจะแสดงวิชำที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนั้นมำให้
เลือก   

 
ภำพที่ 10กำรป้อนรหัสรำยวิชำ 

 
 เมื่อเลือกวิชำแล้ว ระบบจะแสดงกลุ่ม/Section ที่นักศึกษำมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน 

 
ภำพที่ 11กำรเลือกกลุ่ม/Section 

 
ให้คลิก  ใน Section/กลุ่มท่ีต้องกำรเรียน  ดังภำพที่ 11 แล้วคลิกปุ่ม “บันทึก”  
กรณีเพ่ิมวิชำทีเ่คยเรียนผ่ำนมำแล้ว ระบบจะแสดงข้อควำมเตือนดังภำพที่ 12 

 
ภำพที่ 12แสดงผลกำรตรวจสอบพบรำยวิชำที่เคยเรียนผ่ำนมำแล้ว 
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กรณีเพ่ิมวิชำทีเ่ลือกไปแล้วในเทอมเดียวกัน ระบบจะแสดงข้อควำมเตือนดังภำพที่ 13 

 
ภำพที่ 13แสดงผลกำรตรวจสอบพบลงเรียนรหัสวิชำซ้ ำ 

 
เมื่อนักศึกษำเลือกวิชำที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ดังภำพที่ 14 

 
ภำพที่ 14แสดงหน้ำจอรำยวิชำที่ลงทะเบียน 
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7. กรณีลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ (Thesis)  
หำกนักศึกษำต้องกำรลงทะเบียนรำยวิชำวิทยำนิพนธ์ (Thesis) ให้คลิกปุ่ม “เพ่ิมวิชำ” ระบบจะแสดง

หน้ำจอดังภำพที่ 15 

 
ภำพที่ 15 แสดงหน้ำจอกำรเพ่ิมวิชำวิทยำนิพนธ์ (Thesis) 

 
หลังจำกเลือกรำยวิชำแล้วระบบจะแสดงจ ำนวนหน่วยกิตและกลุ่ม/Section  นักศึกษำต้องระบุหน่วยกิตที่

ต้องกำรลงทะเบียนโดยป้อนได้ไม่เกินหน่วยกิตทั้งหมดของวิชำนี้ แล้วกดปุ่มบันทึกดังภำพที่ 16 

 
ภำพที่ 16 แสดงกำรระบุจ ำนวนหน่วยกิตวิชำวิทยำนิพนธ์ (Thesis) 
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 ถ้ำต้องกำรแก้ไขจ ำนวนหน่วยกิตวิชำวิทยำนิพนธ์ (Thesis) ให้คลิกท่ีจ ำนวนหน่วยกิต ดังภำพที่  17 

 
ภำพที่ 17 แสดงกำรเลือกหน่วยกิตวิทยำนิพนธ์ (Thesis) เพ่ือแก้ไข 

 
แก้ไขได้โดยป้อนจ ำนวนหน่วยกิตที่ต้องกำรในช่อง “ระบุหน่วยกิตที่ต้องกำรลงทะเบียน” ดังภำพที่ 18 

และกดปุ่มบันทึก  

 
ภำพที่ 18 แสดงกำรแก้ไขจ ำนวนหน่วยกิตวิทยำนิพนธ์ (Thesis) 
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หลังจำกนั้นจะกลับมำสู่หน้ำจอหลักและแสดงหน่วยกิตตำมที่แก้ไข ดังภำพที่ 19  

 
ภำพที่19 แสดงผลกำรแก้ไขหน่วยกิตวิทยำนิพนธ์ 

 
เมื่อตรวจสอบรำยวิชำที่ต้องกำรลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วคลิกปุ่ม “ถัดไป>>”   เพ่ือจะไปยัง Step 2 ระบบ
ตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของ Step 1 

 กรณีที่เลือกกลุ่ม/Section ไม่ครบ ระบบจะแสดงข้อควำมเตือนดังภำพที่ 20 ให้คลิกปุ่ม “ตกลง” 
เพ่ือกลับไปเลือกกลุ่ม/ Section ให้ครบ 

 
ภำพที่ 20 แสดงผลกำรตรวจสอบบันทึกกรณีระบุ Section ไม่ครบ 

 
 กรณีที่นักศึกษำลงทะเบียนเรียนเกินจ ำนวนหน่วยกิตที่มหำวิทยำลัยก ำหนดหรือเกินกว่ำที่ภำควิชำ

ก ำหนดให้ลงทะเบียนระบบจะแสดงข้อควำมเตือน ดังภำพที่ 21ให้คลิกปุ่ม“ตกลง”  แล้วไปลบบำง
วิชำออกเพ่ือไม่ให้หน่วยกิตเกินตำมที่ก ำหนด ( นักศึกษำระดับปริญญำตรีต้องไม่เกิน 19 หน่วยกิต 
ระดับบัณฑิตศึกษำต้องไม่เกิน 15 หน่วยกิต )  

 
ภำพที่ 21 แสดงผลกำรตรวจสอบลงหน่วยกิตเกินก ำหนด 
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ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันการลงทะเบียน 
หลังจำกนักศึกษำเลือกรำยวิชำและกลุ่มเรียนเรียบร้อยแล้ว(ภำพที่ 22) ระบบจะสรุปรำยวิชำที่ลงทะเบียน

และค ำนวณค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดที่นักศึกษำจะต้องช ำระ 
 

 
ภำพที่ 22แสดงสรุปรำยวิชำที่ลงทะเบียนและจ ำนวนเงินที่ต้องช ำระ 
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7. ดูตารางสอน 
จำกภำพที่ 17 นักศึกษำสำมำรถคลิกปุ่ม “ดูตำรำงสอน”  เพ่ือตรวจสอบเวลำเรียนได้ ดังภำพที่ 23 

 
ภำพที่ 23 แสดงตำรำงสอนของนักศึกษำ 

 
8.   ยืนยันการลงทะเบียน 
หลังจำกท่ีตรวจสอบข้อมูลแล้ว ถ้ำหำกข้อมูลยังไม่ถูกต้อง ให้คลิกปุ่ม “<<ย้อนกลับ” เพ่ือกลับไปท ำกำรแก้ไข 
แต่ถ้ำข้อมูลถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม “ยืนยันกำรลงทะเบียน” กำรแสดง Step ถัดไปของนักศึกษำแต่
ละคนจะไม่เหมือนกัน  
- ถ้ำนักศึกษำต้องพบอำจำรย์ที่ปรึกษำ (นักศึกษำที่มีสภำพนักศึกษำเป็น “วิทยำทัณฑ์” หรืออำจำรย์

ขอพบเอง) ระบบจะแสดง Step 3(พบอำจำรย์ที่ปรึกษำ)  ดังภำพที่ 24 
- ถ้ำไม่ต้องพบอำจำรย์ที่ปรึกษำ ระบบจะแสดง Step 5(ขั้นตอนกำรช ำระเงิน) ดังภำพที ่26 
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ขั้นตอนที่ 4 พบอาจารย์ท่ีปรึกษา 
นักศึกษำที่มีสถำนภำพวิทยำทัณฑ์หรืออำจำรย์ที่ปรึกษำต้องกำรพบระบบแสดงข้อควำมแจ้งให้นักศึกษำ

ทรำบว่ำต้องรอพบอำจำรย์ที่ปรึกษำก่อนจึงจะไปด ำเนินกำรช ำระเงินต่อได้ ดังภำพที่ 24 

 
ภำพที่ 24 แสดงข้อควำมให้นักศึกษำควรพบอำจำรย์ที่ปรึกษำ 

 
ขั้นตอนที่ 5 รับทราบผลการลงทะเบียน 

ถ้ำอำจำรย์ที่ปรึกษำอนุมัติกำรลงทะเบียน นักศึกษำจะสำมำรถด ำเนินกำรในขั้นตอนที่ 4 ได้ ซึ่งจะมี
ข้อควำมแสดงควำมคิดเห็นจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ และแสดงรำยวิชำที่อนุญำต/ไม่อนุญำตให้ลงทะเบียนดังภำพ
ที่ 25 
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ภำพที่ 25 แสดงควำมคิดเห็นของอำจำรย์ที่ปรึกษำและรำยวิชำที่อนุมัติให้ลงทะเบียน 

 
จำกภำพที่ 25ให้คลิกปุ่ม “ไปหน้ำจอช ำระเงิน>>” ระบบจะแสดง Step 5 (ช ำระเงิน) 
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ขั้นตอนที่ 6 ช าระเงิน 
ในหน้ำจอ Step 5  จะแสดงรำยละเอียดตำมเงื่อนไขของกำรช ำระเงินดังนี้ 

 
 เงื่อนไขการช าระเงิน กรณีที่ 1 นักศึกษาต้องช าระเงินเองท้ังหมด ดังภำพที่ 26 

 
ภำพที่ 26 เลือกกำรช ำระเงินหักบัญชีธนำคำร 
 
 จำกภำพที่ 26แสดงจ ำนวนเงินที่ต้องช ำระ และเลือกวิธีกำรช ำระเงิน (ระบบจะตั้งค่าเริ่มต้นอยู่ที่วิธีการ
ช าระเงินแบบ “หักบัญชีธนาคาร”) นักศึกษำสำมำรถเลือกวิธีกำรช ำระเงินได้ 2 แบบ คือ 
 

 หักบัญชีธนาคาร  สำมำรถเลือกธนำคำรตำมท่ีปรำกฏ ดังภำพที่ 26 
 
 นักศึกษำคลิกปุ่ม “พิมพ์ใบแสดงรำยวิชำที่ใช้ลงทะเบียน” ระบบจะแสดงรำยงำนในรูปแบบ 

PDF ดังภำพที่ 29  
 นักศึกษำเลือกธนำคำรที่ต้องกำรหักบัญชี ตำมรำยชื่อธนำคำรที่แสดงในหน้ำจอ โดยจะต้อง

เปิดบัญชีกับธนำคำรนั้นไว้แล้ว (โปรดศึกษาขั้นตอนการสมัครการใช้บริการธนาคาร 
Internet Bankingในหน้าที่ 29 และข้ันตอนการช าระเงินแบบหักบัญชีธนาคารในหน้าที่ 
31) 
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 Bill Paymentระบบจะแสดงหน้ำจอตำมภำพที่ 27 
 

 

 
ภำพที่ 27 เลือกกำรช ำระเงินเป็น Bill Payment 

 
 จำกภำพที่ 27 ให้คลิกปุ่ม “พิมพ์ใบเรียกเก็บเงิน/ใบแสดงรำยวิชำที่ลงทะเบียน” ระบบจะแสดงใบเรียก
เก็บเงินและใบแสดงรำยวิชำที่ลงทะเบียน ดังภำพที่ 28 และ 29 ตำมล ำดับ  
 

หลังจำกนั้นให้พิมพ์ “ใบเรียกเก็บเงิน (Bill Payment )” แล้วน ำไปช ำระที่ธนำคำรตำมรำยชื่อธนำคำรที่
แสดงไว้ในใบเรียกเก็บเงิน โดยนักศึกษาจะต้องช าระตามก าหนดเวลาที่ในใบเรียกเก็บเงิน ถ้าเกินก าหนด
แล้วธนาคารจะไม่รับช าระให้ 
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ภำพที่ 28แสดงใบเรียกเก็บเงิน กรณีท่ี 1 นักศึกษำต้องช ำระเงินเองทั้งหมด 
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ภำพที่ 29 แสดงใบแสดงรำยวิชำที่ลงทะเบียน 
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 เงื่อนไขการช าระเงิน กรณีที่ 2 นักศึกษาได้รับทุนการศึกษาแต่ต้องช ำระเงินเพิ่มบำงส่วน 
จำก Step 2 ยืนยันกำรลงทะเบียน ดังภำพที่ 30 

 
ภำพที่ 30 แสดงจ ำนวนเงินที่นักศึกษำจะต้องช ำระเพ่ิมบำงส่วน 
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เมื่อคลิกปุ่ม “ยืนยันกำรลงทะเบียน” จะเข้ำสู่ Step 5 ให้นักศึกษำเลือกวิธีกำรช ำระเงินดังรำยละเอียด ดัง
ภำพที่ 31 
 

 
ภำพที่ 31แสดงจ ำนวนเงินที่ต้องช ำระเพ่ิม 
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ภำพที่ 32 แสดงใบเรียกเก็บเงิน กรณีที่ 2 นักศึกษำช ำระเงินเพิ่มบำงส่วน 
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 เงื่อนไขการช าระเงิน กรณีที่ 3นักศึกษาได้รับทุนการศึกษาทั้งหมด ดังภำพที่ 33 

 
ภำพที่ 33 แสดงรำยวิชำที่ลงทะเบียน แต่ไม่ต้องช ำระเงินเนื่องจำกได้รับทุน 

 
 เมื่อคลิกปุ่ม “ยืนยันกำรลงทะเบียน” จะเข้ำสู่ Step 5  
 เมื่อคลิกปุ่ม “พิมพ์ใบเรียกเก็บเงิน/ใบแสดงรำยวิชำที่ลงทะเบียน” จะแสดงใบเรียกเก็บเงิน/ใบแสดง
รำยวิชำ ดังภำพที่ 34 
 
 



ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรกำรศึกษำ คู่มือลงทะเบียนผ่ำน Internet ส ำหรับนักศึกษำ 25 

 

 
ภำพที่ 34 แสดงใบเรียกเก็บเงิน กรณีที่ 3 นักศึกษำได้รับทุนกำรศึกษำทั้งหมด 

 
กรณีที่นักศึกษาต้องให้อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติการลงทะเบียน ถ้าอาจารย์ให้กลับไปเลือกรายวิชา
ลงทะเบียนใหม่ ระบบจะ ย้อนกลับมำท่ี Step 1 (เลือกวิชำและเลือก Section) ดังภำพที่ 35 
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ภำพที่ 35 แสดงควำมคิดเห็นของอำจำรย์ที่ปรึกษำ 

 
ระบบจะแสดงควำมคิดเห็นของอำจำรย์ที่ปรึกษำ เพ่ิมขึ้นมำ พร้อมทั้งแสดงวิชำที่ไม่อนุญำตให้ลงทะเบียน 

นักศึกษำสำมำรถ เพ่ิมวิชำได้ โดยป้อนข้อมูลในส่วนของ “รำยวิชำที่ให้แก้ไขเพ่ิม” ดังภำพที่ 36 

 
ภำพที่ 36 แสดงวิชำที่ให้แก้ไขเพ่ิม 



ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรกำรศึกษำ คู่มือลงทะเบียนผ่ำน Internet ส ำหรับนักศึกษำ 27 

 

เมื่อเพ่ิมรำยวิชำเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม “ถัดไป>>” เพ่ือเข้ำสู่ Step 2 (ยืนยันกำรลงทะเบียน) ดังภำพที่ 37 

 
ภำพที่ 37 แสดงค่ำหน่วยกิตและจ ำนวนเงินที่ต้องช ำระใหม่ 

 
ระบบจะค ำนวณค่ำหน่วยกิตและจ ำนวนเงินที่ต้องช ำระให้ใหม่ ก็ท ำกำรยืนยันกำรลงทะเบียนอีกครั้งคลิกปุ่ม
ยืนยันกำรลงทะเบียนโดยข้อมูลจะถูกส่งไปยังอำจำรย์ที่ปรึกษำ เพ่ืออนุมัติกำรลงทะเบียน ดังภำพที่ 38 
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ภำพที่ 38หน้ำจอ Step 3 รออนุมัติกำรลงทะเบียนจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ 

 
หลังจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำอนุมัติกำรลงทะเบียนแล้ว นักศึกษำต้องเข้ำระบบมำเพ่ือรับทรำบผลกำรลงทะเบียน
รำยวิชำและยืนยันกำรช ำระเงินผ่ำนระบบธนำคำร  โดยให้ไปStep 4 (รับทรำบผลกำรลงทะเบียน)และ Step 
5 (ช ำระเงิน) จึงจะถือว่ำกำรลงทะเบียนวิชำเรียนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ 
 
ขั้นตอนการสมัครการใช้บริการธนาคาร Internet Banking 
ธนาคารกรุงไทย 
กำรสมัครใช้บริกำรช ำระเงินหักผ่ำนบัญชีธนำคำรสำมำรถท ำได้ 3 แบบ คือ 
 (1) เครื่อง ATM ธนาคารกรุงไทย 
  1. สอดบัตรกรุงไทย ATM กดรหัส 
  2. เลือก “อ่ืน ๆ” 
  3. เลือก “สมัครใช้บริกำร” 
  4. เลือก “KTB Online” 
  5. ก ำหนดรหัสผ่ำนชั่วครำว ( 8หลัก) 
  6. รับสลิปที่ระบุ User ID ชั่วครำว 
   
 (2) ผ่าน Internet  (KTB Online) 

***** หลังจากได้รับ User ID ชั่วคราวแล้ว “น าบัตรประชาชน และสมุดบัญชีเงินฝาก” ไป 
Activate Account เพื่อยืนยันสิทธิ์ ณ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา***** 

 1. เข้ำ https://www.ktbonline.ktb.co.th/new 
 2. เลือก “สมัครใช้บริกำรออนไลน์” 
 3. อ่ำนเงื่อนไข และข้อตกลง 
 4. เลือก “ตกลง” 
 5. กรอก และเช็คข้อมูลให้ครบถ้วน 
 6. ก ำหนดรหัสผ่ำนชั่วครำว (8 – 20 หลัก)  
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 7. ได้รับ User ID ชั่วครำว 
 8. น ำ“บัตรประชาชน และสมุดบัญชีเงินฝาก” ไป Activate Account เพื่อยืนยันสิทธิ์ที่

ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา 
 9. เข้ำระบบครั้งแรกด้วย User ID และรหัสผ่ำนชั่วครำว 
 10. เปลี่ยน User ID และรหัสผ่ำน 

 (3) ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ 
กรุณำน ำ“บัตรประชำชน/หนังสือเดินทำง และสมุดบัญชีเงินฝำก” มำด้วย 
 

ขั้นตอนการช าระเงินแบบหักบัญชีธนาคาร 
 

เมื่อนักศึกษำเลือกธนำคำรที่ต้องกำร  ระบบจะแสดงหน้ำเว็บไซต์ธนำคำร โดยนักศึกษำต้องเปิดบัญชีกับ
ธนำคำรกรุงไทยหรือธนำคำรกรุงศรีอยุธยำไว้แล้ว  
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