
 

คูมือการลงทะเบียนออนไลน และวิธีการชําระเงินทาง Bill-Payment 
 

 

ข้ันตอนที่ 1 เข้า http://www.rpu.ac.th/ เขาสูระบบบริการนิสิต หรือ ระบบบริหารขอมูลนิสิต

http://regis.rpu.ac.th/registrar/home.asp เลือกเมนู เขาสูระบบ ปอนรหัสประจําตัวนิสิตและรหัสผาน 

เพื่อเขาไปสูเมนูลงทะเบียน 

 

 

รูปท่ี 1 หนาจอระบบบริหารขอมูลนิสิต และหนาจอล็อคอินเขาสูระบบ 



ข้ันตอนที่ 2 

2.1 เขาสูระบบเรียบรอยแลวใหกดปุมลงทะเบียนตามรูปดานลาง 
 

 

รูปท่ี 2.1 หนาจอระบบบริการการศึกษา 

2.2   จากรูป 2.1 เม่ือกดปุมลงทะเบียนจะปรากฏหนาจอ รายวิชาที่ตองการลงทะเบียน กรณี 

เรียนตามแผนใหกดปุมดึงรายวิชาจากแผน หรือนิสิตเลือกวิชาเรียนเอง ใหใสรหัสวิชาที่ชองสี่เหลี่ยมตรงระบุ 

รหัสวิชาแลวกดปุมคนหาเพื่อเลือกกลุมเรียน  เลือกกลุมเรียนที่ตองการแลวใหกดตรงรูปตะกราเพื่อเปนการ 

เลือกรายวิชาลงทะเบียน ไดรายวิชาครบเรียบรอยแลวใหกดปุมยืนยันการลงทะเบียน ตามรูปท่ี 2.2 

 

 

รูปท่ี 2.2 หนาจอการลงทะเบียน 



ข้ันตอนท่ี 3 เลือกวิธีผอนผันการชําระเงิน 

หลังจากยืนยันการลงทะเบ ียนรายว ิชา จะเข าสู การเล ือกว ิธ ีผ อนผ ันการชำระเง ิน โดยน ิส ิตจะต อง 

เลือกวิธีการชำระเงิน 1 วิธี ดังรูปท่ี 3.1 จะประกอบไปดวยวิธีการชำระเงิน 4 วิธี ซ่ึงในแตละภาคการศึกษาจะ 

ม ีการแบ งว ิธ ีการชำระเง ินต างก ัน เช น  ภาคเร ียนฤด ูร อน แบ งเป ็น 2 ว ิธ ีหร ือ น ิส ิตชั้นป ีที ่1 แบ งเป ็น 3 ว ิธี 

เป ็นต น เมื อเล ือกว ิธ ีผ อนผ ันการชำระเง ิน และตรวจสอบรายว ิชาที ต องการลงทะเบ ียนถ ูกต องแล วให กดปุ ม 

ย ืนย ันการลงทะเบ ียนอ ีกครั้ง จะปรากฏหน าจอ ระบบทำการสำเร ็จ ด ังร ูปที่ 3.2 จ ึงถ ือว าระบบทำการ 

ลงทะเบ ียนเร ียนเร ียบร อย และจะไม สามารถแก ไขว ิธ ีผ อนผ ันการชําระเง ินได  กรณ ีน ิส ิตกู ย ืมเพ ื่อการศ ึกษาให 

เลือกวิธีที ่1 และเลอืกพ ิมพ รายงานแบบเต ็มจํานวน (ถ าต ิดป ัญหาในการเล ือกการผ อนชําระต ิดต องานการเง ิน 

ทุกวันทำการ) 

 

 
 

 
รูปท่ี 3.1 หนาจอเลือกวิธีการชําระเงิน 



กดเลอืกดงัภาพเพ่ือพิมพ์ใบแจ้งยอดการชําระเงินแบบเต็มจํานวน 

กดเลอืกดงัภาพเพ่ือพิมพ์ใบแจ้งยอดการชําาระเงินแบง่ตามงวด 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 3.2 หนาจอระบบทําการสําเร็จ 

 

ข้ันตอนท่ี 4 ทําการยืนยันการลงทะเบียนโดยเลือกวิธีการชําระเงินเรียบรอยแลว กดปุม ผลการลงทะเบียนดัง 

รูปท่ี 3.2 จะปรากฏหนาจอ ผลการลงทะเบียน *หนาจอนี้เปนเพียงตัวอยางเทานั้น ซ่ึงผลการลงทะเบียนจะ 

ประกอบไปดวยรายการแบงชําระตามที่นิสิตเลือกวิธีผอนผันการชําระเงิน และสามารถพิมพใบแจงยอดการ 

ชําระเงินตามงวด หรือ พิมพใบแจงยอดการชําระเงินเต็มจํานวน ดังรูป 4.1 
 
 

รูปท่ี 4.1 หนาจอผลการลงทะเบียน และพิมพใบแจงยอดการชําระเงิน 



ตัวอยางใบแจงการชําระเงินคาเลาเรียน  

สามารถพิมพรายงานได ท้ังแบบแบงงวด และยอดคาใช จายเตม ็ 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

วิธีการชําระเงินทาง Bill-Payment 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bill-Payment 
  

 

เคยเปนกันไหมคะ?… บางทีก็ลืมจายคาเทอม จนเลยกําหนดชําระ หรือถึงจะชําระเรียบรอยแลวก็ดันลืมสงสลิปโอน

เงิน หรือทําหลักฐานการโอนเงินหายอีก ปญหาเหลานี้กําลังจะหมดไป!!! 

เพราะนิสิต..  สามารถชําระคาเลาเรียน คาบํารุงและคาธรรมเนียมตางๆ ผาน bill -payment  ท่ีทําใหทุกการ

ชําระคาใชจายเปนเรื่องงายๆ ไดในพริบตา 

 

        ชําระเงินดวยแอปพลิเคชันในโทรศัพทมือถือ  

1. ตรวจสอบใบแจงคาใชจายที่บารโคด 

2. เปดแอปพลิเคชันธนาคาร ในโทรศัพทมือถือที่ใชในการชําระเงิน  

3. แสกนบารโคด ในใบแจงคาใชจาย 

4. ชําระเงินตามจํานวนที่แจงไวในใบคาใชจาย 

5. เม่ือดําเนินการเรียบรอยแลวไมตองสงหลักฐานโอนเงินใหกับมหาวิทยาลัยอีกตอไป  

    ฝายการเงินจะตัดลดหน้ีในระบบของนิสติ ทุกๆวันถัดไป  

6. นิสิตสามารถตรวจสอบภาระคาใชจายในระบบบริหารขอมูลนิสิตได 

 

ตัวอยางแอปพลิเคชันธนาคารไทยพาณิชย SCB Easy “6 ข้ันตอนงายนิดเดียว” 

 
ขอดีของการใช bill-payment      

1. โอนเงินหรือชําระไดทกุที่ ทกุเวลา ไมตองรอเวลาทําการของมหาวทิยาลัยเปด 

2. ไมเสียเวลาและคาใชจายในการเดินทาง รวมถึงไมตองกังวลกับการเสียคาปรับ หรือคาใชจายเพ่ิมเตมิจากการจายลาชา 

3. ปลอดภัย ไมตองกลัวเงินหาย หรอืถกูโจรกรรม 

4. มีหลักฐานตรวจสอบได 

5. ชวยโลกในการลดปริมาณการใชกระดาษไดอีกดวย 

ใหการชําระคาเทอมทุกครั้งเปนเรือ่งงาย 
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