
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

งานการเงนินักศึกษา ส่วนการเงนิและบัญชี



ก าหนดช าระเงนิภาคการศึกษา 2/2564
ระดับปริญญาตรีและบณัฑติศกึษา ช าระได้ตัง้แต่วันที ่      

27ก.ย.-18ต.ค.2564 โดยสามารถช าระเงนิได้ ตาม
ธนาคารทีแ่จง้ในใบแจง้ยอดการช าระเงนิ ภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนดเทา่น้ัน (หากนศ.ทีป่ระสงคใ์หห้กั
บัญชีเงนิฝากธนาคารกรุงไทยให ้นศ.น าเงนิฝากเข้าบัญชี
ภายในวันที ่14 ต.ค. 2564 เทา่น้ัน) และตรวจสอบ
สถานะ การหกับัญชีในระบบของนักศกึษา ในวันที ่16 
ต.ค.2564) 
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วิธีช าระเงนิค่าธรรมเนียมการศึกษา
 1.ช าระทีเ่คานเ์ตอรข์องธนาคาร (ค่าธรรมเนียมตามทีธ่นาคารก าหนด) * 
ธ.กรุงไทย(15), บ.เคานเ์ตอรเ์ซอรว์ิส จก.(10) ได้ทกุสาขาทั่วประเทศ 
และ ธ.ออมสิน(10) (เฉพาะสาขาย่อยม.วลัยลักษณห์ากช าระยอดเงนิไม่
ถงึ 1,000 บาท ยกเว้นค่าธรรมเนียมธนาคาร)

 2.ช าระโดยวิธี “หกับัญชีธนาคาร” * คือการหกัเงนิค่าใช้จ่ายจากบัญชีเงนิ
ฝากของนักศกึษา ซึง่ต้องเป็นบัญชีธนาคารกรุงไทย ทีเ่ปิดคู่กับบัตร
ประจ าตัวนักศึกษา (ยกเว้นค่าธรรมเนียมธนาคาร)                               

หมายเหตุ ธนาคารไม่รับช าระเงนิหากเลยก าหนดระยะเวลาตามที่
มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด 
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1.ช าระเงนิทีเ่คานเ์ตอรข์องธนาคาร

 1) นักศึกษาเข้า http://ces.wu.ac.th เลือกเมนู “เข้าสู่
ระบบ” เลือกเมนู “ผลการลงทะเบยีน” คลิก Word เพือ่ 
“พมิพใ์บแจ้งยอดการช าระเงนิทีธ่นาคาร”

 2) นักศึกษาน า “ใบแจ้งยอดการช าระเงนิ” พร้อม

เงนิสด เพือ่ตดิตอ่ขอช าระเงนิทีเ่คานเ์ตอรข์องธนาคาร      
ทุกธนาคาร ทีม่หาวทิยาลัยฯ ก าหนด 

 3) นักศึกษาสามารถพมิพใ์บเสร็จรับเงนิอิเลคทรอนิกส์
ได้ในระบบ (ส าหรับนักศกึษาทีต่อ้งการเบกิสวัสดกิาร)
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ขัน้ตอนการช าระเงิน

เข้า internet
และพมิพใ์บแจ้งยอด

น าใบแจ้งการช าระเงิน 
ติดต่อธนาคาร
เพ่ือช าระเงิน

นศ.สามารถพิมพใ์บเสรจ็รบัเงิน
อิเลคทรอนิกสไ์ด้ในระบบ

(ส าหรบั นศ.ท่ีต้องการเบิกสวสัดิการ)



2.ช าระโดยวิธี “ตัดบัญชีธนาคาร”

 1) นักศึกษาต้องเปิดบัญชีออมทรัพยก์ับธนาคารกรุงไทย

 2) นักศกึษาเข้าตรวจสอบหนีสิ้นทัง้หมดทีต่อ้งช าระที ่
http://ces.wu.ac.th เลือกเมนู “เข้าระบบ” แล้วเลือกเมนู
“ภาระค่าใช้จ่ายทุน/ทุน” คลิกเลือก “ค้างช าระทัง้หมด” 
เพือ่ดยูอดค้างช าระ

 3) นักศกึษาน าเงนิเข้าบญัชีธนาคารทีไ่ดเ้ปิดไว้ตาม ข้อ
(1) จ านวนเงนิทีน่ าเข้าบญัชี = ยอดหนีสิ้นตามข้อ(2)    
(ภายในระยะเวลาทีม่หาวทิยาลัยก าหนด)

 4) นักศึกษาสามารถพมิพใ์บเสร็จรับเงนิอิเลคทรอนิกส์
ได้ในระบบ (ส าหรับนักศกึษาทีต่อ้งการเบกิสวัสดกิาร)
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ขัน้ตอนการช าระเงนิ
เปิดบัญชีกับธนาคารที่
มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด

ตรวจสอบยอดค่าใช้จ่าย
ทาง internet

นศ.สามารถพมิพใ์บเสร็จรับเงนิ
อิเลคทรอนิกสไ์ด้ในระบบ

(ส าหรับ นศ.ทีต่้องการเบกิสวัสดกิาร)

น าเงนิเข้าบัญชี



กรณีไม่ช าระเงนิภายในระยะเวลาทีก่ าหนด

1. นักศกึษาทีไ่ม่ช าระเงนิภายในวันที ่18 ตุลาคม 2564 มหาวิทยาลัยฯ จะ
พจิารณาใหพ้น้สภาพการเป็นนักศกึษา ยกเว้นนักศกึษาทีไ่ดรั้บทุนกยศ. 
กรอ. ทุนจากหน่วยงานตา่งๆ และนักศกึษาทีไ่ดรั้บอนุมัตกิารผ่อนผัน

2. นักศกึษาทีม่คีวามจ าเป็นตอ้งผ่อนผันการช าระเงนิใหย้ืน่ค าร้องขอผ่อนผัน
ไดท้ีศู่นยบ์ริการการศกึษา ภายในวันที ่11 ต.ค.2564 เทา่น้ัน (เมือ่ผ่อนผัน
แล้วตอ้งช าระเงนิตามวันทีก่ าหนด หากไม่ช าระมหาวทิยาลัยฯจะ
ด าเนินการทางกฎหมายต่อไป)

3. นักศกึษาทีพ่น้สภาพการเป็นนักศกึษาตาม(ข้อ1) และประสงคจ์ะขอคืน
สภาพการเป็นนักศกึษาและลงทะเบยีนเรียนในภาคการศกึษาน้ัน ใหย้ืน่ค า
ร้องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา พร้อมช าระเงนิค่าขอคืนสภาพการเป็น
นักศึกษา ค่าลงทะเบยีนเรียน ค่าปรับลงทะเบยีนล่าช้าต่อวัน ค่าปรับช าระ
เงนิค่าลงทะเบยีนล่าช้า นับถงึวันทีม่หาวทิยาลัยฯ ไดรั้บค าร้อง และ
สามารถด าเนินการไดภ้ายในวันที ่19-25 ต.ค. 2564 เทา่น้ัน
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4. วันสุดทา้ยของการช าระเงนิค่าธรรมเนียมการศึกษา เงนิยืม และหนีสิ้น
อืน่ ส าหรับนักศกึษาทีไ่ด้รับอนุมัตใิหผ่้อนผันตาม(ข้อ2) ก าหนดช าระ
ภายในวันที ่ 8 พฤศจกิายน 2564 ทีธ่นาคารออมสิน สาขาย่อย มวล.
เทา่น้ัน หากยังไม่ช าระมหาวทิยาลัยฯ จะพจิารณาใหพ้น้สภาพการเป็น
นักศกึษา และด าเนินการตดิตามหนีท้างกฎหมายต่อไป

หมายเหตุ ด าเนินการได้ภายในวันและเวลาราชการเทา่น้ัน
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Thank You!
หากมข้ีอสงสัย สอบถามเพิม่เตมิได้ทีง่านการเงนินักศึกษา 
ส่วนการเงนิและบัญชี อาคารบริหาร ช้ัน1 โทรศัพท ์075-
673713, 075-673720
หรือ เบอรภ์ายใน 73713, 73720

หรือ Line ID : @025yabhx
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