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ตรวจสอบรายชื่อ
ขัน้ตอนที ่1

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการและคุณสมบัติของคณะ

คลกิทีน่ี่



ตรวจสอบรายชื่อ
ขัน้ตอนที ่1 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการและคุณสมบัติของคณะ



คลิกที่ เมนู “ลงทะเบียนเข้ำใช้ระบบ” ด้านซ้ายมือของหน้าจอ 
แล้วบันทึกข้อมูลแต่ละรายการให้ครบถ้วน

การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ

คลิกท่ีน่ี เพื่อลงทะเบียนขอเข้ำ
ใช้งำนระบบ

ขัน้ตอนที ่2

คลิกที่น่ี เพื่อลงทะเบียนขอเข้ำใช้
งำนระบบ



บันทึกข้อมูลแต่ละรายการให้ครบถ้วน แล้วยืนยันการบันทึกข้อมูล 
โดยคลิกที่ปุ่ม “ลงทะเบียน”

การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ
ขัน้ตอนที ่2

ทา่นจะไมส่ามารถบนัทกึขอ้มลูได ้

เสร็จสิน้ หากไมบั่นทกึขอ้มลูทีม่ี

สญัลกัษณ์      ใหค้รบถว้น

*



คลิกท่ีเมนู “เปลี่ยนรหัสผ่ำน” เพ่ือเปลี่ยนรหัสผ่าน รหัสผ่านท่ีระบบก าหนดคือ เลขประจ าตัวประชาชน  
ของท่าน โดยท่านสามารถยืนยันรหัสผ่านเดิม และก าหนดรหัสผ่านใหม่ตามท่ีต้องการได้ตามขั้นตอนดังภาพ

การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ
ขัน้ตอนที ่2

คลิกท่ีน่ี
เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่ำน

2



การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ
ขัน้ตอนที ่2

คลิกที่นี่เพื่อยืนยันกำรเปลีย่น
รหัสผ่ำน

ยืนยันรหัสผ่ำนใหม่

บันทึกรหัสผ่ำนใหม่

บันทึกรหัสผ่ำนเดิม



o กำร Login เข้ำใช้งำนระบบ
การ Login เข้าใช้งานระบบ สามารถท าได้โดย คลิกที่เมนู “เข้ำสู่ระบบ” ในหน้าเริ่มต้นระบบรับ

สมัคร จากนั้น ระบุ Username และ Password ก าหนดในขั้นตอนการขอ Username และ Password
ที่ผ่านมา

 กรณีท่านเคยสมัคร หรือลงทะเบียนขอเข้าใช้งานระบบไว้ และมี Username / 
Password เดิมอยู่แล้ว สามารถใช้ Username / Password เดิมในการ login เข้าสู่ระบบ
โดยไม่ต้องลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบใหม่

การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ
ขัน้ตอนที ่2



ขัน้ตอนที ่2

การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ

บันทึก Password

คลิกที่น่ี
เพื่อเข้ำสู่ระบบ

บันทึก Usename



การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบขัน้ตอนที ่2

หน้าจอแสดงรายละเอียดต่างๆ 
ภายหลังการลงทะเบียน เข้าใช้งาน
ระบบส าเร็จแล้วแล้ว



การสมัครเข้าศึกษา
o กำรสมัครเข้ำศึกษำ

เมื่อต้องการสมัครเข้าศึกษา ให้คลิกที่ปุ่ม “สมัครเข้ำศึกษำต่อ” จากนั้นด าเนินตามขั้นตอน 
ต่อไปนี้

 เลือกระดับการศึกษา ประเภท ที่ต้องการสมัคร จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม “Next”

1. เลือกระดับ
กำรศึกษำ

2. เลือกประเภท

3. คลิกท่ีน่ี

ขัน้ตอนที ่2



 ยืนยันการสมัครเข้าศึกษาในสาขาที่ต้องการ โดยคลิกที่ปุ่ม “ยืนยัน”

การสมัครเข้าศึกษาขัน้ตอนที ่2

คลิกท่ีน่ี



o รับรองว่ำข้อมูลที่ท่ำนกรอกเป็นควำมจริงทุกประกำร โดยคลิกที่ปุ่ม “ยอมรับ”

คลิกที่นี่

การสมัครเข้าศึกษาขัน้ตอนที ่2



 บันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกรายการ

การสมัครเข้าศึกษาขัน้ตอนที ่2



o กำรเลือกสถำนศึกษำ
การสมัครเข้าศึกษาขัน้ตอนที ่2

1. คลิกท่ีนี่

5. คลิก OK

2. พิมพ์ชื่อสถำนศึกษำ

3. คลิกค้นหำ
4. คลิกเลือกสถำนศึกษำ



 บันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกรายการ

การสมัครเข้าศึกษาขัน้ตอนที ่2

¹éÔÊç̈ÃÊàŒä́ÅÙÁÍŒ¢¡Ö·¹Ñº¶ÃÒÁÒÊ‹ÁäÐ¨¹Ò‹·

¹ÇŒ¶ºÃ¤ŒËã*•³É¡ÑÅÞÑÊÕÁèÕ·ÅÙÁÍŒ¢¡Ö·¹Ñº‹Áä¡ÒË



ด าเนินการขั้นตอนต่อไป โดยคลิกที่ปุ่ม 
“[หน้ำต่อไป]”

การสมัครเข้าศึกษาขัน้ตอนที ่2



 เลือกสาขาวิขาที่ต้องการสมัคร จากนั้นตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครในแต่ละสาขาวิชา 
อย่างละเอียด

เลือกสำขำวิชำ

ตรวจสอบเงื่อนไขคุณสมบัติ
ของผู้สมัคร

การสมัครเข้าศึกษาขัน้ตอนที ่2



ยืนยันการสมัครเข้าศึกษาในสาขาที่ต้องการ โดยคลิกที่ปุ่ม “ยืนยัน”

การสมัครเข้าศึกษาขัน้ตอนที ่2

คลิกท่ีน่ี



o กำรตรวจสอบเลขที่ใบสมัคร แนบเอกสำร และกำรพิมพ์ใบแจ้งยอดช ำระเงิน
เมื่อกดยืนยันการสมัครแล้ว จะปรากฏหน้าจอ “ผลกำรสมัครเข้ำศึกษำ” โดยจะแสดง เลขที่ใบสมัครด้านซ้าย

ของหน้าจอ ให้ท่านแนบเอกสารและพิมพ์ใบแจ้งยอดการช าระเงิน เพื่อติดต่อขอช าระเงินธนาคารที่ระบุในใบแจ้งยอดต่อไป

การตรวจสอบผลการสมัครเข้าศกึษา

คลิกที่น่ีเพื่อพิมพใ์บแจ้งยอด
กำรช ำระเงิน

เลขที่ใบสมัคร

คลิกที่นี่เพื่อแนบเอกสำร

ขัน้ตอนที ่3



o วิธีกำรเตรียมไฟล์และกำรแนบไฟล์เอกสำรประกอบกำรสมัครคัดเลือก
o กำรเตรียมไฟล์เอกสำร

การตรวจสอบผลการสมัครเข้าศกึษา
ขัน้ตอนที ่3

ตรวจสอบประเภทที่รับสมัครในแต่ละประเภท เพื่อศกึษาข้อมูลรายการเอกสารที่ส่ง
มหาวิทยาลัยเพื่อประกาอบการพิจารณาในการับสมัคร และจัดเตรียมไฟล์เอกสาร ดังน้ี
 ช่ือไฟล์ห้ามมีอักขระ ดังต่อไปน้ี . / \ " ' * ; - ? [ ] ( ) ~ ! $ { } &lt > 

# @ & | เนื่องจากจะไม่สามารถอับโหลดไฟล์ได้ 
โดยมีนามสกุลไฟล์ .pdf, .jpg และ .png เท่านั้น

 ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 



o ใบระเบียนแสดงผลกำรเรียน (ปพ.1) ให้สแกนใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) เป็นไฟล์นามสกุล .PDF ขนาดภาพ
เท่ากับ A4 โดยจะต้องมีท้ังด้านหน้าและด้านหลังในไฟล์เดยีวกัน

การตรวจสอบผลการสมัครเข้าศกึษา
ขัน้ตอนที ่3



ลงลายมือชือ่และนามสกลุรบัรองส าเนาถูกตอ้ง

 ส ำเนำบัตรประชำชน 
ให้น าบัตรประจ าตัวประชาชน ไปถ่ายเอกสาร โดยถ่ายด้านหน้าด้านเดียว ที่มีรูปของผู้สมัคร จากนั้นให้ผู้สมัครลง

ลายมือชื่อและนามสกุลรับรองส าเนาเอกสารถูกต้องด้วยลายมือตนเองเท่านั้น แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .jpg ขนาดภาพ
เท่ากับ A4

หมายเหตุ เอกสารประกอบการสมัครตรวจสอบประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัย อีกครั้ง

ลงลายมือชื่อและนามสกุล
รับรองส าเนาถูกต้อง

การตรวจสอบผลการสมัครเข้าศกึษา
ขัน้ตอนที ่3



ลงลายมือชือ่และนามสกลุรบัรองส าเนาถูกตอ้ง

o กำรแนบไฟล์เอกสำร
 คลิกท่ีปุ่ม Choose File เพ่ือแนบเอกสาร (Attach file) ให้ตรงตามประเภทท่ีระบุไว้ จากนั้นคลิกปุ่ม บันทึก ทีละ

รำยกำร

การตรวจสอบผลการสมัครเข้าศกึษา
ขัน้ตอนที ่3



ลงลายมือชือ่และนามสกลุรบัรองส าเนาถูกตอ้ง

 เมื่อคลิกปุ่ม บันทึก แล้วสักครู่ ระบบจะแจ้งเตือนกำรอับโหลดเอกสำร File saved จำกนั้นให้
คลิกที่ปุ่มตกลง (OK)

การตรวจสอบผลการสมัครเข้าศกึษา
ขัน้ตอนที ่3



ลงลายมือชือ่และนามสกลุรบัรองส าเนาถูกตอ้ง

 ตรวจสอบสถานะการส่ง เมื่อสถานะเป็น “ส่งแล้ว” การส่งเอกสารเป็นอันเสร็จสิ้น

การตรวจสอบผลการสมัครเข้าศกึษา
ขัน้ตอนที ่3



ตัวอย่ำงใบแจ้งยอด
กำรช ำระเงิน

พิมพ์ใบช าระเงินค่าสมัคร และค่ายืนยันสิทธิ์
ขัน้ตอนที ่4



สามารถช าระเงินได้ที่ ธนาคารกรุงไทย หรือไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ

การช าระเงิน

หรือ

ขัน้ตอนที ่5



o เมื่อเข้าท่ีหน้าผลการสมัครเข้าศึกษาแล้ว จะปรากฏหน้าจอ “ผลการสมัครเข้าศึกษา” โดยจะแสดงที่คอลัมน์สถานการณ์สมัคร/
หมายเหตุจะแสดงว่า “ผู้สมัครเข้าคัดเลือก” และสามารถตรวจสอบผลการส่งเอกสารได้ท่ีคอลัมน์สถานะเอกสารซึ่งจะแสดงสถานะ
เอกสารว่า “ผ่าน/ไม่ผ่าน/ยังไม่ตรวจ” และพิมพ์ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ เพื่อติดต่อขอช าระเงินธนาคารท่ีระบุในใบแจ้งยอดต่อไป

สถำนะกำรช ำระเงิน

สถำนะกำรตรวจเอกสำร

ตรวจสอบสถานะการช าระเงินค่ายืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา
ขัน้ตอนที ่6



o กำรตรวจสอบกำรมีสิทธิ์สอบสัมภำษณ์
เมื่อเข้าที่หน้าผลการสมัครเข้าศึกษาแลว้ จะปรากฎหน้าจอ “ผลการมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์” โดยจะแสดงที่คอลัมน์

สถานการณ์สมัคร/หมายเหตุ “ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสมัภาษณ์” และคอลัมน์สถานะเอกสารซึ่งจะแสดงสถานะเอกสารว่า “ผ่าน/ไม่
ผ่าน/ยังไม่ตรวจ”

สถำนะกำรตรวจเอกสำร

สถำนะกำรมีสทิธิ์เข้ำสอบสัมภำษณ์

การตรวจสอบผลการสมัครเข้าศกึษา
ขัน้ตอนที ่3



เม่ือเข้าท่ีหน้าผลการสมคัรเข้าศกึษาแล้ว จะปรากฏหน้าจอ “ผลการมีสิทธ์ิเข้าศกึษา”            โดยจะแสดงท่ี
คอลมัน์สถานการณ์สมคัร/หมายเหต ุ“ผู้ผ่านการคดัเลือก” และพิมพ์ใบช าระเงินคา่ยืนยนัสิทธ์ิ เพื่อติดตอ่ขอช าระ
เงินธนาคารท่ีระบใุนใบแจ้งยอดตอ่ไป

o กำรตรวจสอบกำรมีสิทธิ์เข้ำศึกษำ และกำรยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำ
เมื่อเข้าที่หน้าผลการสมัครเข้าศึกษาแลว้ จะปรากฏหน้าจอ “ผลการมีสิทธิ์เข้าศึกษา” โดยจะแสดงที่คอลัมน์

สถานการณ์สมัคร/หมายเหตุ “ผู้ผ่านการคัดเลือก” และพิมพ์ใบช าระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ เพื่อติดต่อขอช าระเงินธนาคารที่ระบุใน
ใบแจ้งยอดต่อไป

สถำนะกำรมีสิทธิ์เข้ำศึกษำ

คลิกที่น่ีเพื่อพิมพใ์บช ำระเงินคำ่
ยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำ

การตรวจสอบผลการสมัครเข้าศกึษา
ขัน้ตอนที ่3



o กำรตรวจสอบกำรยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำ
เมื่อเข้าที่หน้าผลการสมัครเข้าศึกษาแลว้ จะปรากฏหน้าจอ “ผลการมีสิทธิ์เข้าศึกษา” โดยจะแสดงที่คอลัมน์

สถานการณ์สมัคร/หมายเหตุ “ผู้ช าระเงินยืนยันสทิธิ์เขา้ศึกษา”

 ผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาน าใบรายงานตัวมาในวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา

สถำนะกำรยืนยันสิทธิ์เข้ำศึกษำ

การตรวจสอบผลการสมัครเข้าศกึษา
ขัน้ตอนที ่3



งำนรับเข้ำศึกษำ
กองบริกำรกำรศึกษำ

มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
045-353120 , 045-353122 , 045-353223-4

Entry.ubu@gmail.com
http://reg.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp


