
 
  
  

 
 นิสิตที่รายงานตัวผ่านระบบ Internet และช าระเงินที่ธนาคารเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งเอกสารการรายงานตัว  
ณ กองทะเบียนและประมวลผล อาคารพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ระหว่างวันที่  20–23 กรกฎาคม 
2558 เวลา  08.30 - 15.30 น.    ตามคณะที่สังกัด  ดังนี้ 

วันที่ คณะ 

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2558 
1. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
2. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
3. คณะนิติศาสตร์ 

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2558 คณะการบัญชีและการจัดการ 

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 

1. คณะแพทยศาสตร์  
2. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
3. คณะพยาบาลศาสตร์ 
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. คณะเภสัชศาสตร์ 
6. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
7. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
8. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ 
9. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
10. คณะวิทยาการสารสนเทศ 
11. คณะเทคโนโลยี 

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2558 

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2. คณะวิทยาศาสตร์ 
3. คณะวัฒนธรรมศาสตร์ 
4. คณะศึกษาศาสตร์ 
5. คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดการส่งเอกสารการรายงานตัว 
ระหว่างวนัที่ 20-23 กรกฎาคม 2558 
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   1.  รูปถ่าย  1  นิ้ว               1  แผ่น 
   2.  แบบรายงานตัวที่พิมพ์ผ่านระบบ  Internet        1  ชุด 
   3.  ส าเนาใบช าระเงินผ่านธนาคาร            1  ชุด 
   4.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ     1  ชุด 
   5.  ส าเนาทะเบียนบ้าน              1  ชุด 
   6.  ส าเนาใบแสดงผลการเรียนที่ส าเร็จการศึกษาระดับม.6,ปวช.,ปวส.(หรือเทียบเท่า) 
    (พร้อมแสดงฉบับจริง)             1  ชุด 
   7.  ส าเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ - สกุล  (ถ้ามี)       1  ชุด 
   8.  ส าเนาเอกสารอ่ืน ๆ (ใบส าคัญการเปลี่ยนค าน าหน้าชื่อ, 
        ทะเบียนสมรส,  ใบส าคัญการหย่า,  ค าสั่งแต่งตั้งยศ  (ถ้ามี)   1  ชุด 
 
 นิสิตใหม่ทุกคนต้องช าระค่าใช้จ่ายการรายงานตัว  ดังนี้ 
   1.  ค่าธรรมเนียมการศึกษา  ตามคณะที่สังกัด 
   2.  ค่ากองทุนสวัสดิภาพและสวัสดิการนิสิต           200  บาท 
   3.  ค่าตรวจร่างกายนิสิตใหม่  (เฉพาะนิสิตระดับปริญญาตรี)    250  บาท 
 
 นิสิตใหม่ทุกคนต้องช าระเงินผ่านช่องทาง   ดังนี้ 
  1.  ธนาคารทหารไทย  จ ากัด  (มหาชน) 
  2.  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  จ ากัด  (มหาชน) 
  3.  ธนาคารกรุงเทพ  จ ากัด  (มหาชน)  
  4.  ธนาคารไทยพาณิชย์  จ ากัด  (มหาชน)   
  5.  ธนาคารกรุงไทย  จ ากัด  (มหาชน)   
  6.  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ 
  7.  ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน)    
  8.  ธนาคารธนชาต  จ ากัด (มหาชน)    
 
  
 
 
 
 
 
 

เอกสารและหลักฐานประกอบการรายงานตัว 
 

หมายเหตุ  การรายงานตัวเป็นนิสิตจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช าระเงินที่ธนาคาร 
ตามวัน  เวลา  ที่มหาวิทยาลัยฯ  ก าหนดเรียบร้อยแล้วเท่านั้น 
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หมายเหตุ   กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

  โทรศัพท์ 0-4375-4234,0-4375-4321-40 ต่อ 1205,1206,1207,1208,1209,1210,1211 

นิสิตรายงานตัวผ่านระบบ  Internet  
(บันทึกข้อมลูให้ครบถ้วนและช าระเงินที่ธนาคารเรียบร้อยแล้ว) 

 

ขั้นตอนที่  1  นิสิตส่งแบบรายงานตัวที่พิมพ์ผ่านระบบ Internet   
พร้อมแนบหลักฐานและยื่นตรวจ  ณ  จุดตรวจหลักฐาน 

โดยจัดเรียงเอกสารตามล าดับดังนี้ 
            1.  แบบรายงานตัวนิสิต  (พิมพ์ผ่านเว็บไซต์)    จ านวน  1  ชุด 
            2.  ส าเนาบัตรประชาชน          จ านวน  1  ชุด 
                3.  ส าเนาทะเบียนบ้าน             จ านวน  1  ชุด 
                4.  ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (พร้อมแสดงฉบับจริง) จ านวน  1  ชุด 
                5.  ส าเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล  (ถ้ามี)          จ านวน  1  ชุด 

  6.  ส าเนาเอกสารการช าระเงินทางธนาคาร  จ านวน  1  ชุด 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่  2  ท าบัตรประจ าตัวนิสิต 
ณ  จุดท าบัตรนิสิต 

 

ขั้นตอนการรายงานตัวนิสิตใหม่ 
ณ  กองทะเบียนและประมวลผล อาคารบริการนิสิต  

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
ระหว่างวันที่  20-23 กรกฎาคม 2558 

 
 
 

ขั้นตอนที่  3  จองหอพักและโอนย้ายทะเบียนบ้าน 
ณ  จุดจองหอพักและโอนย้ายทะเบียนบ้าน 

 




