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1.   ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์  
เป็นระบบที่เปิดบริการใหผู้้ทีส่นใจสมัครเข้าศึกษาต่อท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สามารถติดตามข่าวสารการ

ประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบข้อมูลหลักสูตรที่เปิดรับสมัครของมหาวิทยาลัยฯ และท ารายการสมัครเข้าศึกษาต่อผ่านระบบ
บริการออนไลน์ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 

 

2. เริ่มต้นใช้งานระบบ   
เรียกใช้ระบบรับสมัครออนไลน์ ได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่เช่ือมต่ออยู่กับระบบเครือข่ายของ

มหาวิทยาลัยฯ และ/หรือ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยการก าหนด Location หรือ Net site ในโปรแกรม Internet 
Explorer ไปท่ี URL ทีม่หาวิทยาลัยก าหนด (http://reg.bru.ac.th/registrar/apphome.asp) แล้วกดปุ่ม Enter ระบบ
จะแสดงหน้าจอระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ ดังรูปที่ 1 

 
รูปที่ 1 หน้าจอหลักระบบรับสมคัรนักศึกษาออนไลน ์

 
จากหน้าจอ  ด้านซ้ายมือเป็นเมนูแสดงฟังก์ช่ันต่างๆ ในการใช้งาน  ซึ่งประกอบไปด้วย  ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ 

เข้าสู่ระบบ และหลักสูตรที่รับสมัคร และด้านขวามือแสดงข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับการรับสมัคร
นักศึกษา 

แสดงประกาศเกี่ยวกับงานรับสมัคร 
ซ่ึงสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ 
(ถ้ามี) โดยคลิกที่หัวข้อประกาศแต่ละ
เร่ือง 

เมนูต่างๆ ที่สามารถใช้
งานได้ 
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2.1   ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ 

 ผู้ทีส่ามารถท ารายการสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผ่านระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ 
ได้นั้น ต้องท าการลงทะเบียนผู้สมัคร เพื่อก าหนดรหัสประจ าตัว และรหัสผ่านส าหรับการ Login เข้าใช้งานระบบรับสมัคร
นักศึกษาออนไลน์ ดังนี้  

วิธีใช้งาน 

1. เลือกรายการที่เมนหูลัก คลิกเมนู   ลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ  
2. ระบบจะแสดงหนา้จอส าหรับลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบรับสมัคร 

 

 
 

 

 
รูปที่ 2 หน้าจอลงทะเบียนผู้สมัคร 

 
 

3. เมื่อลงทะเบยีนส าเร็จ ระบบจะเขา้สู่หน้าจอส าหรับการสมัครต่อไป หรือสามารถเข้าสู่ระบบรับ
สมัครไดต้ามรายละเอียดในหัวข้อ 2.2  

 
 
 
 
 

เมื่อบันทึกข้อมูลประวัติตามที่ระบบ
ก าหนดเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม 
ลงทะเบียน 
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2.2   เข้าสู่ระบบ 

2.2.1 Login เข้าใช้งานระบบ 

วิธีใช้งาน 

1. คลิกเมนู  เข้าสู่ระบบ  จากเมนูหลัก  
2. ระบบจะแสดงหน้าจอ ส าหรับระบุรหัสเข้าใช้งานระบบ กรณีผูส้มัครสัญชาติไทย ให้ระบุเลขท่ี

บัตรประชาชน และรหสัผ่านด้วยเลขท่ีบัตรประชาชน กรณผีู้สมัครตา่งชาติ ให้ระบุเลขท่ี 
Passport และรหสัผ่านด้วยเลขท่ี Passport 

 
 

 
 

 
รูปที่ 3 หน้าจอระบุรหัสประจ าตัวและรหัสผ่าน 

 
3. หากระบรุหัสเลขท่ีบัตรประชาชน หรือเลขท่ี Passport และรหัสผ่านถูกต้อง จะเข้าสู่ระบบรับ

สมัครนักศึกษาออนไลนไ์ดด้ังรูปที ่4   

 

คลิก เม่ือลืมรหสัผ่าน และ
ด าเนินการตามที่ระบบร้องขอ 
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รูปที่ 4 แสดงหน้าจอเมื่อ Login เข้าระบบรับสมัครนักศกึษาออนไลน์ส าเร็จ 

 
4. กรณลีืมรหัสผ่าน สามารถคลิก “ลมืรหัสผ่าน/ขอรหัสผ่านใหม่” จากรูปที่ 3 

ระบบจะแสดงหน้าจอให้ระบุข้อมลู กรณสีัญชาติไทย ให้ระบุเลขท่ีบัตรประชาชน  หรือระบุ
เลขท่ี Passport กรณีนักศึกษาต่างชาติ 

 

 
ระบุข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตน 

 

 
ก าหนดรหสัผ่าน และยืนยันรหสัผา่นอีกครั้ง จากนั้นคลิก PROCESS 

 

รูปที่ 5 หน้าจอก าหนดรหัสผ่าน/ขอรหัสผ่านใหม่ 

ชื่อ-นามสกลุ ผู้สมคัร 

เมนกูารใช้งาน 
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2.2.2  สมัครเข้าศึกษาต่อ 

วิธีใช้งาน 

1. เมื่อเข้าสูร่ะบบส าเร็จ คลิกเมนู  สมัครเข้าศึกษาต่อ  จากเมนูหลัก  
2. เลือกระดับการศึกษา และประเภทการสมัคร จากนั้นคลิก  Next  
 

  
รูปที่ 6 หน้าจอสมัครเข้าศึกษาต่อ 

 
3. ระบบจะแสดงหน้าจอเง่ือนไขการรับสมคัร คลิก  ยอมรับ 

 

 
รูปที่ 7 หน้าจอแสดงเง่ือนไขการสมัคร 
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4. บันทึกข้อมูลประวตัิ (เพิ่มเตมิ)   

 

 
 

รูปที่ 8 หน้าจอบันทึกประวัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลิก [หน้าต่อไป] 
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5. จากนั้นจะเข้าสู่หน้าจอส าหรับเลือกหลักสตูรที่ต้องการสมัคร  โดยด าเนินการตามขั้นตอนดังนี ้

1. คลิกรูป  หน้าหลักสตูรที่ต้องการสมัคร โดยสามารถเลือกสมัครสูงสุดได้ 3 อันดับ 

 
 
 

2. หลักสตูรที่เลือกจะแสดงรายการดา้นบน กรณีระบบตรวจสอบพบว่าหลักสตูรทีท่่านเลือกไม่
ผ่านเงื่อนไขการสมคัรเข้าหลักสูตรให้ท าการ ลบ หลักสูตรนั้นออกก่อน แล้วเลือกหลักสตูร
ใหม่ หรือยืนยันการสมคัรหลักสตูรที่เหลือ หากท่านไม่ ลบ รายการที่ไม่ผ่านเงื่อนไขนั้นออก
ระบบจะไม่แสดงปุ่ม ยืนยัน  

 
 
 

3. เมื่อคลิก ยืนยนั ระบบจะแสดงหนา้จอผลการสมัคร โดยท่านสามารถตรวจสอบผลการสมัคร 
และพิมพ์ใบแจ้งยอดการช าระเงินค่าสมัครได ้ 

สามารถคลิก ลบ ในกรณีต้องการ
เปลี่ยนหลักสูตรที่สมัคร ก่อน
ยืนยันการสมัครได้ 

คลิก ยืนยัน  การสมัคร 

คลิก   เลือกหลักสูตรที่
ต้องการสมัคร  
คลิก  เพื่อตรวจสอบ
เง่ือนไขการรับเข้าศึกษา 
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4. ผู้สมคัรสามารถคลิก ยกเลิก เพื่อยกเลิกการสมัครเข้าศึกษาได ้ โดยจะสามารถยกเลิกการ
สมัครได้ในกรณีที่ยังไม่ช าระเงินเทา่นั้น 

5. ตัวอย่างใบแจ้งการช าระเงินค่าสมคัร สามารถน าไปช าระเงินได้ที่ธนาคารที่ปรากฏในใบแจ้ง
ช าระเงิน หรือเคานเ์ตอร์การเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏบรุีรมัย ์

 

 
 

รูปที่ 9 แสดงขั้นตอนการสมัคร 

 

พิมพ์ใบแจ้งยอดการ
ช าระเงินค่าสมัคร 

คลิก ยกเลิก หาก
ต้องการยกเลิกการสมัคร 
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6. ผู้สมคัรสามารถติดตามข่าวสารการสมัคร เช่น วันท่ีรับบัตรประจ าตวัผู้สมัครสอบ วันประกาศ
รายชื่อผู้มสีิทธ์ิสอบ วันเวลาสอบขอ้เขียน วันประกาศผลสอบข้อเขียน วันเวลาสอบสัมภาษณ์ วัน
ประกาศผลสอบสมัภาษณ์ วันท่ีรบัรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ เปน็ต้น ได้ทาง Web Site 
http://reg.bru.ac.th/registrar/apphome.asp  

2.2.4  ผลการสมัคร 

สามารถ คลิกเมนู ผลการสมัคร จากเมนูหลัก เพื่อตรวจสอบผลการสมัครได ้

 
รูปที่ 10 หน้าจอผลการสมัคร 

2.3  เปลี่ยนรหัสผ่าน  

วิธีใช้งาน 

1. ผู้สมคัรสามารถเปลีย่นรหสัผ่านไดโ้ดย คลิกเมนู  เปลี่ยนรหัสผ่าน จากเมนูหลัก  
2. ระบุรหสัผ่านเดมิ  รหัสผ่านใหม่ และ ยืนยันรหัสผ่านใหมอ่ีกครั้ง  จากนั้นคลิก  เปลี่ยนรหัสผ่าน 

 
รูปที่ 11 หน้าจอเปลี่ยนรหัสผ่าน 

2.4  ออกจากระบบ  

เมื่อเสร็จสิ้นการใช้งานแล้ว ต้องคลิกท่ีปุ่ม  ออกจากระบบ  เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นเข้ามาใช้งานระบบแทนตัวท่าน 

แสดงสถานะการ
สมัคร 

แสดงรหัสผู้สมัคร สาขาที่
สมั คร เข้ า ศึกษา  และ
สถานะการช าระเงิน 

ผู้สมัครมีสิทธิ์สอบข้อเขียน 

ผู้สมัครมีสิทธิ์สอบข้อเขียน 

ขาดคุณสมบัติ 

http://reg.bru.ac.th/registrar/apphome.asp

