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งานการเงนินกัศึกษา ส่วน
การเงนิและบญัชี

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุร
นารี



www.themegallery.com

อตัราค่าธรรมเนียมการศึกษา (หลกัสูตรพเิศษ)

ระดบัปรญิญาตร ี (ตอ่ภาคการศึกษา)
 คา่ประกนัของเสียหายทัว่ไป  
3,500 บาท
• เรยีกเก็บครัง้เดยีว และคนืให้เมือ่ออกจากมหาวทิยาลยั

 หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ 
17,000 บาท
(สาขาวชิาวศิวกรรเมคคาทรอนิกส์)

       รวม               
20,500 บาท 
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อตัราค่าธรรมเนียมการศึกษา (หลกัสูตรพเิศษ)

 ระดบับณัฑติศึกษา (ตอ่ปีการศึกษา)
 คา่ประกนัของเสียหายทัว่ไป  

6,000 บาท
• เรยีกเก็บครัง้เดยีว และคนืให้เมือ่ออกจากมหาวทิยาลยั

 หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ 
• สาขาวชิาแมคคาทรอนิกส์ 55,000 บาท 
รวม     61,000 บาท

• สาขาวชิาวศิวกรรมการจดัการพลงังาน 80,000 บาท 
รวม     86,000 บาท

• สาขาวชิาการบรหิารงานกอ่สร้างและสาธารณปูโภค 80,000 
บาท รวม     86,000 บาท



www.themegallery.com

อตัราคา่ปรบัลงทะเบยีนลา่ช้าและวนัเริม่ปรบั
ลงทะเบยีนลา่ช้า

ระดบับณัฑติศึกษา วนัละ 
75.- บาท

เริม่ปรบัลงทะเบยีนลา่ช้า     วนัจนัทรท์ี ่ 30 
พฤษภาคม 2554

  ลงทะเบยีนเรยีน วนัพฤหสับดทีี ่
26 พฤษภาคม 2554

ระดบัปรญิญาตรี วนัละ 
25.- บาท
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 ช าระทีเ่คานเ์ตอรข์องธนาคาร
 ธ. ไทยพาณชิย,์ ธ. นครหลวงไทย, ธ. ธกส., ธ.

กรุงไทย ไดท้กุสาขาทัว่ประเทศ

วธิชี าระเงนิคา่ธรรมเนียมการศึกษา

   ช าระโดยวธิ ี “ตดับญัชธีนาคาร”
 คอืการหกัเงนิคา่ใช้จา่ยจากบญัชเีงนิฝากของ

นกัศึกษา
 (นกัศึกษาต้องเปิดบญัช+ีท าขอ้ตกลงกบั ธ.ไทย

พาณชิย ์ สาขายอ่ย มทส. เทา่นั้น)
ทัง้ 2 วธิเีสียคา่ธรรมเนียมธนาคาร

ครัง้ละ 10.- บาท
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ช าระเงนิทีเ่คานเ์ตอรข์องธนาคาร

ติดต่อส่วนการเงินฯ มทส.
เพ่ือรับใบเสร็จรับเงิน

3) นักศึกษาตดิต่อขอรบัใบเสร็จรบัเงนิทีส่่วนการเงนิ
และบญัช ี อาคารบรหิาร

เขา้ internet
และพิมพใ์บแจง้ยอด

ขัน้ตอนการช าระ รายละเอยีด

1) นักศึกษาเข้า http://reg.sut.ac.th เลอืกเมนู 
"เข้าสู่ ระบบ"  เลอืกเมนู "ผลการลงทะเบียน"  คลกิ 
Word เพื่อ  "พิมพ์ใบแจ้งยอดการช าระ เงินที่
ธนาคาร"

ติดต่อธนาคาร
เพ่ือช าระเงิน

2) นกัศึกษาน า "ใบแจ้งยอดการช าระเงนิ" พร้อมเงนิ
สดติดต่อช าระ เ งินที่ เคาน์ เตอร์ของธนาคารที่
มหาวทิยาลยัก าหนด
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ช าระเงนิโดยวธิ ี  "ตดับญัชธีนาคาร"

เปิดบญัชกีบัธนาคาร
ที ่ มทส. ก าหนด

ขัน้ตอนการช าระ รายละเอยีด
1) นกัศึกษาต้องเปิดบญัชอีอมทรพัย ์ กบั ธ.ไทย
พาณชิย ์ เฉพาะสาขายอ่ย มทส. 
     พร้อมท าข้อตกลงกบัธนาคาร

ตรวจสอบยอดคา่ใช้จา่ย
ทาง internet

2) นักศึกษาเข้าตรวจสอบหน้ีสินทัง้หมดทีต้่องช าระที ่
http://reg.sut.ac.th เลือกเมนู "เข้าระบบ"  แล้ว
เลือกเมนู "ภาระค่าใช้จ่าย/ทุน" คลกิเลือก "ค้าง
ช าระทัง้หมด"

ตดิตอ่ส่วนการเงนิฯ มทส.
เพือ่รบัใบเสร็จรบัเงนิ

4) นักศึกษาตดิต่อขอรบัใบเสร็จรบัเงนิทีส่่วนการเงนิ
และบญัช ี อาคารบรหิาร

น าเงนิเข้าบญัชี
3) นักศึกษาน าเงนิเข้าบญัชีของธนาคารทีได้เปิดไว้
ตามข้อ (1) จ านวนเงนิทีน่ าเข้าบญัช ี = ยอดหน้ีสิน
ตามข้อ  (2) + 10 บาท (คา่ธรรมเนียมธนาคาร)
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ก าหนดช าระเงนิ

 ตัง้แตว่นัลงทะเบยีนเรยีน ถงึ
วนัที ่ 9 มถิุนายน 2554

หากนกัศึกษาไมช่ าระเงนิภายในระยะเวลาที่
ก าหนดนกัศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนกัศึกษาของ
มหาวทิยาลยั นักศึกษาต้องยืน่ค าร้องเพือ่ขอคืน
สภาพการเป็นนักศึกษาและต้องช าระค่าคนืสภาพ
นกัศึกษาระดบัปรญิญาตรี   

500.- บาท.
ระดบับณัฑติศึกษา

1,500.- บาท.
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อตัราคา่ปรบัช าระเงนิลา่ช้า

ระดบัปรญิญาตรี วนัละ 
20.- บาท

ระดบับณัฑติศึกษา วนัละ 
50.- บาท

การรบัใบเสร็จรบัเงนิ

ตดิตอ่ขอรบัใบเสร็จรบัเงนิไดท้ีส่่วนการเงนิและ
บญัช ี  อาคารบรหิาร

(ภายในภาคการศึกษา นั้นๆ)



www.themegallery.com

หน้ีสินอืน่ ๆ

นกัศึกษาต้องช าระหน้ีสินดงักลา่วให้เสร็จส้ิน
ภายในภาคการศึกษานั้นๆ

หากไมช่ าระเงนิ มหาวทิยาลยัจะ “Lock ไมใ่ห้
ลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศึกษาถดัไป”
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ทุนการศึกษา

เงนิยมืฉุกเฉิน (ตดิตอ่ทีง่านทุนการศึกษา ส่วน
กจิการนกัศึกษา)

»ภาคการศึกษาละ   5,000.- และ  
10,000.- บาทก าหนดช าระคนื

กอ่นสอบ Final 1 สัปดาห ์ (วนัพฤหสับดทีี ่
11 สิงหาคม 2554)

ไมช่ าระเงนิคนื
มหาวทิยาลยัจะตดัสิทธิก์ารเข้าสอบประจ าภาค 

(Final) ทุกรายวชิา
และจะไดเ้กรด F หรอื U ทกุวชิาแลว้แตก่รณี
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ผอ่นผนัการช าระเงนิ (แบง่จา่ย)

สาขาวชิาวศิวกรรมการจดัการพลงังาน
สาขาวชิาการบรหิารงานกอ่สร้างและสาธารณปูโภค

 คา่ธรรมเนียมการศึกษา 80,000.- เงนิประกนัฯ 
6,000.- รวม 86,000 บาท

ภาคการศึกษาที ่ 1 จ านวน 36,000 
บาท (30,000 + 6,000)

ภาคการศึกษาที ่ 2 จ านวน 25,000 
บาท

ภาคการศึกษาที ่ 3 จ านวน 25,000 
บาท
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วธิชี าระเงนิ (แบง่จา่ย)

โอนเงนิเข้าบญัช ี
มทส.1. เขยีนใบน าฝาก ธ.ไทยพาณชิย์
2. ชือ่บญัช ี "มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี
3. เลขทีบ่ญัช ี " 707-2-35379-0"
4. หลงัการโอนเงนิ ให้เขยีนชือ่-สกุล และรหสั
นกัศึกษาในส าเนาใบโอนให้ชดัเจน
พร้อมระบุข้อความ "ช าระเงนิหลกัสตูรพเิศษ" (ใส่
เบอรโ์ทรศัพทเ์พือ่ตดิตอ่กลบั)

5. ให้ส่ง Fax ส าเนาใบโอนเงนิมาทีเ่บอร์ Fax. (044) -
224090
พร้อมโทรศัพทส์อบถามอกีครัง้วา่ไดร้บั Fax. หรอืไม่
เบอรโ์ทรศัพท ์ (044) 224098
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นกัศึกษาใหมทุ่กคน

 ท าบตัรประจ าตวันกัศึกษา + บตัร ATM

 ช าระเงนิคา่ลงทะเบยีนเรยีน + 
คา่ธรรมเนียมการศึกษา
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หากมขีอ้สงสัย สอบถามเพิม่เตมิไดท้ี่
งานการเงนินกัศึกษา ส่วนการเงนิและบญัช ี
อาคารบรหิาร ชัน้ 1 
โทรศัพท ์  0 4422 4098


