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คู่มือการใช้งานส าหรับผูส้มัคร  
โครงการบ ารุงรักษาระบบรับสมัครให้รองรับการรายงานตัวผู้สมัครออนไลน์ มหาวิทยาลัยสวนดสุิต 

จัดท าโดย บริษัท จีที เทคโนโลยี่ จ ากัด  หน้า 3 จาก 13 

1. เข้าใช้งานระบบ(Login) 
ผู้สมัครจะสามารถเข้าใช้งานระบบได้โดยเรียกใช้งานจาก URL หน้าจอจะแสดงส่วนเข้าใช้งาน ปรากฏดัง

รูปภาพที่ 1 หน้าใช้งานระบบ (Login) และเมื่อเข้าใช้งานระบบแล้วจะปรากฏหน้าจอดังรูปภาพที่ 2 หน้ากรอก
ประวัตินักศึกษา 

 

 
รูปภาพที่ 1 หน้าใช้งานระบบ (Login) 

วิธีเข้าใช้งานระบบ มีดังนี้ 
1. ระบ ุรหัสผู้สมัคร 
2. ระบุ รหัสบัตรประชาชน 

3. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือเข้าใช้งานระบบ 
  



คู่มือการใช้งานส าหรับผูส้มัคร  
โครงการบ ารุงรักษาระบบรับสมัครให้รองรับการรายงานตัวผู้สมัครออนไลน์ มหาวิทยาลัยสวนดสุิต 

จัดท าโดย บริษัท จีที เทคโนโลยี่ จ ากัด  หน้า 4 จาก 13 

2. กรอกประวัตินักศึกษา 
เป็นหน้าจอแรกเมื่อเข้าสู่ระบบรายงานตัวนักศึกษาออนไลน์ ผู้สมัครต้องระบุข้อมูลให้ครบถ้วน 

 
รูปภาพที่ 2 หน้ากรอกประวัตินักศึกษา 

วิธีกรอกประวัตินักศึกษา มีดังนี้ 
1. ระบ ุข้อมูลประวัตินักศึกษา 

2. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือบันทึกข้อมูล 
หมายเหตุ ต้องท าการระบุข้อมูลในข้อที่มีดอกจันสีแดง (*) จึงจะสามารถท าการบันทึกข้อมูลได้ 
  



คู่มือการใช้งานส าหรับผูส้มัคร  
โครงการบ ารุงรักษาระบบรับสมัครให้รองรับการรายงานตัวผู้สมัครออนไลน์ มหาวิทยาลัยสวนดสุิต 

จัดท าโดย บริษัท จีที เทคโนโลยี่ จ ากัด  หน้า 5 จาก 13 

  

3. รายงานตัวนักศึกษาออนไลน์ 
เป็นหน้าจอส าหรับรายงานตัวนักศึกษาออนไลน์ ซึ่งจะประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้  
ขั้นตอนที่ 1 แนบรูปถ่ายนักศึกษา ปรากฏดังรูปที่ 3 หน้าแนบรูปถ่ายนักศึกษา  
ขั้นตอนที่ 2 แนบไฟล์เอกสารรายงานตัว ปรากฏดังรูปที่ 4 หน้าแนบไฟล์เอกสารรายงานตัว รูปที่ 5 หน้าเลือก

ไฟล์เอกสารายงานตัว รูปที่ 6 หน้าไฟล์เอกสารรายงานตัว 
ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันการายงานตัว ปรากฏดังรูปที่ 7 หน้าแสดงค่าธรรมเนียม และรูปที่ 8 หน้ายืนยันช าระ

ค่าธรรมเนียม 
ขั้นตอนที่ 4 ช าระค่าธรรมเนียม ปรากฏดังรูปที่ 9 หน้าพิมพ์ใบช าระค่าธรรมเนียม และรูปที่ 10 หน้าใบแจ้ง

ช าระค่าธรรมเนียม  
ผู้สมัครจะต้องระบุข้อมูลให้ครบถ้วน  
3.1. แนบรูปถ่ายนักศึกษา 

เป็นหน้าจอส าหรับแนบรูปถ่ายนักศึกษา 

 
รูปภาพที่ 3 หน้าแนบรูปถ่ายนักศึกษา 

วิธีแนบรูปถ่ายนักศึกษา มีดังนี้ 

1. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือเลือกรูปถ่ายที่ต้องการ 

2. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ืออัปโหลดรูปถ่าย 
หมายเหตุ  
1.รูปถ่ายสวมใส่ชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยถ่ายให้ติดแถบเสื้อทางด้านซ้าย 
 2. รูปถ่ายต้องเป็นนามสกุล JPG ขนาด 800x1200 และขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB 
 3. ไม่สวมแว่นตา 
 4. นักศึกษาชาย สวมเสื้อเครื่องแบบของมหาวิทยาลัย (แขนสั้น) ตัดผมทรงสุภาพ สีผมด าธรรมชาติ ไม่ไว้หนวด 
เครา ผูกเนกไทตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 



คู่มือการใช้งานส าหรับผูส้มัคร  
โครงการบ ารุงรักษาระบบรับสมัครให้รองรับการรายงานตัวผู้สมัครออนไลน์ มหาวิทยาลัยสวนดสุิต 

จัดท าโดย บริษัท จีที เทคโนโลยี่ จ ากัด  หน้า 6 จาก 13 

  5. นักศึกษาหญิง สวมเสื้อเครื่องแบบของมหาวิทยาลัย (แขนสั้น) กลัดกระดุมและติดเข็มเครื่องหมายของ
มหาวิทยาลัยที่บริเวณอกด้านซ้าย ติดตุ้งติ้ง ที่รังดุมด้านบนสุด รวบเก็บผมให้สุภาพเรียบร้อย สีผมด าธรรมชาติ 
 6. พ้ืนหลังของรูปเป็นสีฟ้า 
 7. หากเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลาม แต่งกายตามระเบียบของศาสนา สวมใส่ฮิญาบสีด าเท่านั้น  



คู่มือการใช้งานส าหรับผูส้มัคร  
โครงการบ ารุงรักษาระบบรับสมัครให้รองรับการรายงานตัวผู้สมัครออนไลน์ มหาวิทยาลัยสวนดสุิต 

จัดท าโดย บริษัท จีที เทคโนโลยี่ จ ากัด  หน้า 7 จาก 13 

3.2. แนบไฟล์เอกสารรายงานตัว 
เป็นหน้าจอส าหรับแนบไฟล์เอกสารรายงานตัว 

 
รูปภาพที่ 4 หน้าแนบไฟล์เอกสารรายงานตัว 

 
รูปภาพที่ 5 หน้าเลือกไฟล์เอกสารรายงานตัว 

 
รูปภาพที่ 6 หน้าไฟล์เอกสารรายงานตัว 

วิธีแนบไฟล์เอกสารรายงานตัว มีดังนี้ 

1. คลิกท่ีปุ่ม  เมื่อต้องการเลือกไฟล์เอกสาร 

2. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือไปหน้าถัดไป 

3. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือเลือกไฟล์เอกสาร 



คู่มือการใช้งานส าหรับผูส้มัคร  
โครงการบ ารุงรักษาระบบรับสมัครให้รองรับการรายงานตัวผู้สมัครออนไลน์ มหาวิทยาลัยสวนดสุิต 

จัดท าโดย บริษัท จีที เทคโนโลยี่ จ ากัด  หน้า 8 จาก 13 

4. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ืออัปโหลดไฟล์เอกสาร  

5. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือไปหน้าถัดไป 

6. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือไปหน้าถัดไป 
หมายเหตุ อัปโหลดไฟล์เอกสารรายงานตัวที่ บังคับ จึงจะสามารถท าการบันทึกข้อมูลได้  



คู่มือการใช้งานส าหรับผูส้มัคร  
โครงการบ ารุงรักษาระบบรับสมัครให้รองรับการรายงานตัวผู้สมัครออนไลน์ มหาวิทยาลัยสวนดสุิต 

จัดท าโดย บริษัท จีที เทคโนโลยี่ จ ากัด  หน้า 9 จาก 13 

3.3. ยืนยันการรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
เป็นหน้าจอส าหรับดูรายละเอียดค่าธรรมเนียม และยืนยันการรายงานตัวเป็นนักศึกษา 

 
รูปภาพที่ 7 หน้าแสดงค่าธรรมเนียม 

 

 
รูปภาพที่ 8 หน้าช าระค่าธรรมเนียมกรณียืนยันการรายงานตัวเป็นนักศกึษา 

 
 
 
 
 



คู่มือการใช้งานส าหรับผูส้มัคร  
โครงการบ ารุงรักษาระบบรับสมัครให้รองรับการรายงานตัวผู้สมัครออนไลน์ มหาวิทยาลัยสวนดสุิต 

จัดท าโดย บริษัท จีที เทคโนโลยี่ จ ากัด  หน้า 10 จาก 13 

 

 
รูปภาพที่ 9 หน้าช าระค่าธรรมเนียมกรณียังไม่ยืนยันการรายงานตัวเป็นนักศึกษา 

 
วิธียืนยันการรายงานตัวเป็นนักศึกษา มีดังนี้ 

1. คลิกท่ีปุ่ม  เลือกความต้องการยื่นขอกู้ยืมกองทุน กยศ. 

2. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือรับทราบค่าธรรมเนียมที่ต้องช าระและไปยังหน้าถัดไป 
3. คลิกท่ีปุ่ม  หน้าข้อความ 

4. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือไปหน้าถัดไป 

5. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือยืนยันการรายงานตัวเป็นนักศึกษา 

6. คลิกท่ีปุ่ม  เมื่อต้องการยังไม่ยืนยันการรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
หมายเหตุ :  

1. นักศึกษาที่ประสงค์จะยื่นแบบค าขอกู้ กยศ. ทั้งรายใหม่และรายเก่าต้องช าระเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาเต็มจ านวนก่อนที่จะย่ืนแบบค าขอกู้ 

2. กรณีผู้รายงานตัวเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาใหม่ เป็นผู้กู้ กยศ. หรือกรอ.(เดิม) หรือมีความประสงค์จะยื่น
การกู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ที่ ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ อาคาร 2 ช้ัน 1 ห้อง 315 

3. นักศึกษาชั้นปีท่ื 1 สามารถติดตามก าหนดการจากศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพได้ที่ 
http://guidance.dusit.ac.th และทาง facebook กยศ.กรอ.มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
https://www.facebook.com/guidance.sdu เบอร์โทรศัพท์ 02-2445198-9 

4. ผู้สมัครต้องคลิกที่ปุ่ม  เพื่อไปยังหน้าพิมพ์ใบช าระค่าธรรมเนียม และท าการช าระ
ค่าธรรมเนียมภายใน 7 วัน หลังจากการออกรหัสนักศึกษา เพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาไว้ 
หากเกินก าหนดทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิตจะท าการยกเลิกรหัสนักศึกษาโดยอัตโนมัติ 

  

http://guidance.dusit.ac.th/
https://www.facebook.com/guidance.sdu


คู่มือการใช้งานส าหรับผูส้มัคร  
โครงการบ ารุงรักษาระบบรับสมัครให้รองรับการรายงานตัวผู้สมัครออนไลน์ มหาวิทยาลัยสวนดสุิต 

จัดท าโดย บริษัท จีที เทคโนโลยี่ จ ากัด  หน้า 11 จาก 13 

4.1. พิมพใ์บช าระค่าธรรมเนียม 
เป็นหน้าจอส าหรับพิมพ์ใบแจ้งหนี้เพ่ือช าระค่าธรรมเนียม และออกรหัสนักศึกษา 

 
รูปภาพที่ 10 หน้าพิมพ์ใบช าระค่าธรมเนียม 

วิธีพิมพใ์บช าระค่าธรรมเนียม มีดังนี้ 

1. คลิกท่ีปุ่ม เพ่ือพิมพ์ใบช าระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 

2. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือพิมพ์ใบช าระค่าลงทะเบียนเรียน 
  



คู่มือการใช้งานส าหรับผูส้มัคร  
โครงการบ ารุงรักษาระบบรับสมัครให้รองรับการรายงานตัวผู้สมัครออนไลน์ มหาวิทยาลัยสวนดสุิต 

จัดท าโดย บริษัท จีที เทคโนโลยี่ จ ากัด  หน้า 12 จาก 13 

 
รูปภาพที่ 11 หน้าใบแจ้งช าระค่าขึ้นทะเบียนนักศกึษาใหม่ 

  



คู่มือการใช้งานส าหรับผูส้มัคร  
โครงการบ ารุงรักษาระบบรับสมัครให้รองรับการรายงานตัวผู้สมัครออนไลน์ มหาวิทยาลัยสวนดสุิต 

จัดท าโดย บริษัท จีที เทคโนโลยี่ จ ากัด  หน้า 13 จาก 13 

 
รูปภาพที่ 12 หน้าใบแจ้งช าระค่าลงทะเบียน 

 


