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ระบบชำระเงินออนไลน์รูปแบบเครดิตการ์ด 
เป็นระบบที่พัฒนาเพิ่มเติม โดยเพิ่มช่องทางในการชำระเงินในรูปแบบเครดิตการ์ด ให้สามารถยืนยันการชำระ

เงินผ่านบัตรเครดิตได้ โดยสามารถชำระเงินในรูปแบบเครดิตการ์ดได้ ดังนี้ 
1. สมัครสอบเข้าศึกษาต่อ 
2. ลงทะเบียน 
3. สมัครสอบประมวลความรู้ 
4. ขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา (Transcript และหนังสือรับรองต่างๆ) 
5. ขอใบปริญญาบัตร 

1. การใช้งานการชำระเงิน ค่าสมัครสอบเข้าศึกษาต่อ 

▪ การชำระเงินค่าสมัครสอบเข้าศึกษาต่อ 

1. เมื่อผู้สมัครทำรายการสมัครสอบเข้าศึกษาต่อแล้ว ให้ท่านคลิกที่เมนู  

 
 

2. ระบบแสดงหน้าจอตรวจสอบค่าใช้จ่ายค่าสมัครสอบเข้าศึกษาต่อ ท่านสารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิตโดยคลิกเมนู  

 
 

 เลือกเมนู 
ตรวจสอบผลการ

สมัคร 
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3. ระบบจะแสดงหน้าจอการชำระเงินจากบัตรเครดติ ท่านสามารถทำตามขั้นตอนชำระเงินในหัวข้อท่ี 6. เข้า

สู่หน้าจอการชำระเงิน   

2. การใช้งานการชำระเงิน ค่าลงทะเบียน 

▪ การชำระเงินค่าลงทะเบียน 

1. เมื่อนักศึกษาทำรายการลงทะเบียนแล้วเสร็จ ให้คลิกท่ีเมนู    

 

เลือกชำระเงิน 
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2. ระบบแสดงหน้าจอผลการลงทะเบียนตามปีภาค ท่านสามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนออนไลน์ ผ่านบัตรเครดิต

ธนาคารได้โดยคลิกเมน ู  

  
3. ระบบจะแสดงหน้าจอการชำระเงินจากบัตรเครดิต ท่านสามารถทำตามขั้นตอนชำระเงินในหัวข้อที่ 6. เข้าสู่

หน้าจอการชำระเงิน   
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3. การใช้งานการชำระเงิน ค่าสมัครสอบประมวลความรู ้
▪ การชำระเงินค่าสมัครสอบประมวลความรู้ 

1. เมื่อนักศึกษาเข้าสูร่ะบบบริการการศึกษาออนไลน์ การชำระเงินค่าสมัครสอบประมวลความรู้ ให้คลิกที่

เมนู    

 
2. ระบบแสดงหน้าจอตรวจสอบการสอบประมวลความรู้ ท่านสามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิตธนาคารได้

โดยคลิกเมนู   
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3. ระบบแสดงหน้าจอการชำระเงินจากบัตรเครดติ ท่านสามารถทำตามขั้นตอนชำระเงินในหัวข้อท่ี 6. เข้าสู่
หน้าจอการชำระเงิน   

4. การใช้งานการชำระเงิน ค่าขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา (Transcript และ
หนังสือรับรองต่างๆ) 

▪ การชำระเงินค่าขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา (Transcript และหนังสือรับรองต่างๆ) 

1. เมื่อนักศึกษาขอเอกสารสำคญัทางการศึกษาแล้ว ให้คลิกท่ีเมนู    

 
2. ระบบแสดงหน้าจอให้ท่านระบุข้อมูล ช่ือ นามสกลุ รหัสประจำตัว เลขท่ีบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปี

เกิด จากนั้นคลิก   

 

บันทึกข้อมูลส่วนตวั 
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3. ระบบจะแสดงหน้าจอขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา และข้อมูลของนักศึกษา ท่านสามารถคลิกท่ี 

 
 

 
4. ท่านสามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนออนไลน์ ผ่านบตัรเครดติธนาคารกสิกรไทยได้โดยคลิกเมนู   

 
5. ระบบแสดงหน้าจอการชำระเงินจากบัตรเครดติ ท่านสามารถทำตามขั้นตอนชำระเงินในหัวข้อท่ี 6. เข้าสู่

หน้าจอการชำระเงิน   
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5. การใช้งานการชำระเงิน ค่าขอใบปริญญาบัตร 

▪ การชำระเงินค่าขอใบปริญญาบัตร 

1. นักศึกษาแสดงความจำนงรับปรญิญา โดยสามารถคลิกท่ีปุ่ม   

 
2. ระบบแสดงหน้าจอแสดงความจำนงเข้ารับพระราชทานปริญญ าบตัร และข้อมูลส่วนตัว ท่านสามารถ

ชำระเงินค่าแสดงความจำนงรบัปริญญา โดยคลิกท่ีปุ่ม  

 
3. ระบบแสดงหน้าจอการชำระเงินจากบัตรเครดติ ท่านสามารถทำตามขั้นตอนชำระเงินในหัวข้อท่ี 6. เข้าสู่

หน้าจอการชำระเงิน   
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6. เข้าสู่หน้าจอการชำระเงิน   
▪ หน้าจอการชำระเงิน   

การชำระเงิน นักศึกษาสามารถเลอืกชำระเงินรูปแบบตดับัตรเครดิตได้ 2 ช่องทางคือ 
1. การรับชำระเงินด้วยบัตร Visa, MasterCard และ JCB 
2. การรับชำระเงินด้วยบัตร UnionPay (TPN/UPI)  

1. การรับชำระเงินด้วยบัตร Visa, MasterCard และ JCB 
1. จะเข้าสู่หน้าจอการรับชำระเงินด้วยบัตร Visa, MasterCard และ JCB โดยระบบแสดงข้อมูลรายละเอียด

การชำระเงิน ประกอบด้วย หมายเลขการชำระเงิน, สถานะการชำระ และจำนวนเงินท่ีต้องชำระ จากนั้นให้

คลิกปุ่ม    

 
2. จะเข้าสู่หน้าจอให้ระบุข้อมูลบัตรเครดิตธนาคาร ดังนี ้

2.1 Name on Card ระบุช่ือนามสกุลที่ระบุบนบัตรเครดิต 
2.2 Card number ระบุหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก 
2.3 Expiry Date ระบุเดือน/ปีท่ีบัตรหมดอายุ 
2.4 Security Code ระบุหมายหลังบัตรเครดิต 3 หลัก 
2.5 Remember card เลือกเพื่อจดจำบัตร 

เมื่อระบุข้อมูลข้อ 2.1 – 2.5 ครบถ้วนให้คลิกปุ่ม Pay ที่แสดงจำนวนเงินด้านล่าง 
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3. จากนั้นจะแสดงหน้าจอให้ระบุหมายเลข OTP ให้คลิก Request OTP ระบบจะทำการส่งข้อความหมายเลข 

OTP ไปยังโทรศัพท์มือถือท่ีท่านได้ทำการสมัครบัตรเครดิตไว้ 
4. จากนั้นให้ระบุหมายเลข OTP แล้วคลิก  

 
 

5. ระบบทำการตัดชำระเงินค่าลงทะเบียน หากทำรายการชำระเงินสำเร็จ จะแสดงหน้าจอดังรูป ให้คลิก   

  ระบุหมายเลข 
OTP 

 ระบุ OTP แลว้ให้คลิกปุ่ม 
ตกลง/Sumit 

2.1  

2.2 

2.3 

2.4  

เมื่อระบุข้อมูล 2.1 – 2.5
ครบถ้วนให้คลิกปุ่ม Pay 

2.5 
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จะเข้าสูห่น้าจอแจ้งให้ตรวจสอบผลการชำระเงิน 

 

2. การรับชำระเงินด้วยบัตร UnionPay (TPN/UPI)  

1. จะเข้าสู่หน้าจอการรับชำระเงินด้วยบัตร UnionPay (TPN/UPI) โดยระบบแสดงข้อมูลรายละเอียดการ
ชำระเงิน ประกอบด้วย หมายเลขการชำระเงิน, สถานะการชำระ และจำนวนเงินที่ต้องชำระ  จากนั้นให้

คลิกปุ่ม   

 
2. จะเข้าสูห่น้าจอให้ระบุข้อมูล Card number ระบุหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม “Next” 



  

คลิกเพื่อกลับสู่หน้าจอและ
ตรวจสอบผลการชำระเงินต่อไป 
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3. จะเข้าสูห่น้าจอให้ระบุข้อมูลบตัรเครดิตธนาคาร ดังนี้ 

3.1 Expiry Date ระบุเดือน/ปีท่ีบัตรหมดอายุ 
3.2 Security Code (CVN) ระบุหมายหลังบัตรเครดิต 3 หลัก 
3.3 PIN ระบุหมายเลข PIN 
3.4 Verification Code ระบโุค้ด Verification 

เมื่อระบุข้อมูลข้อ 3.1 – 3.4 ครบถ้วนให้คลิกปุ่ม “Confirm and Pay” 

  
4. จากนั้นจะแสดงหน้าจอการทำการตัดชำระเงินสำเร็จ 

3.1  

3.2 

3.3 

เมื่อระบุข้อมูล 3.1 – 3.4 ครบถ้วนให้
คลิกปุ่ม Confirm and Pay 

3.4 
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5. ระบบทำการตัดชำระเงิน หากทำรายการชำระเงินสำเร็จ จะแสดงหน้าจอดังรูป ให้คลิก   

 

ออกจากระบบ  
เมื่อเสร็จสิ้นการใช้งานระบบบริการการศึกษา แล้วท่านต้องคลิกเมนู ออกจากระบบ  เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นเข้ามาใช้

งานระบบแทนตัวท่าน 
 



  


