
ข้ันตอนการข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2565 
 

1. เขาเว็บไซตระบบบริการการศึกษาท่ี www.reg.su.ac.th   
2. เขาเมนู “คนหารหัสนักศึกษา” พิมพชื่อและนามสกุล แลวกดคนหา จะพบรหัสประจําตัวนักศึกษา  
3. เขาเมนู “หนาเริ่มตน” เพ่ือเขาสูเว็บไซตระบบบริการการศึกษาท่ี www.reg.su.ac.th อีกครั้ง 
4. เขาเมนู “เขาสูระบบ” พิมพรหัสประจําตัวนักศึกษาท่ีคนหาไดจากขอ 2. ในชอง “รหัสประจําตัว” และ 

“รหัสผาน” ซ่ึงรหัสผาน คือ เลขประจําตัวประชาชนของนักศึกษา  
5. กรอกประวัติสวนตัวของนักศึกษาใหครบถวน และตรวจสอบขอมูลใหถูกตอง กอนกด “บันทึก” 

(หากกด “บันทึก” แลว จะไมสามารถแกไขขอมูลได  หากตองการแกไขขอมูลใหติดตอเขียนคํารอง            
ขอแกไขขอมูลท่ีกองบริหารงานวิชาการ) 

6. เปลี่ยนรหัสผาน โดยขอใหตรวจสอบ  ดังนี้  
6.1 เปลี่ยนแปนพิมพเปนภาษาอังกฤษ 
6.2 ไมกด Caps Lock คางไว 
6.3 ความยาวของรหัสผานไมควรเกิน 13 หลัก  
6.4 ควรตั้งรหัสผานเปนภาษาอังกฤษและตัวเลขเทานั้น โดยไมควรใชเครื่องหมายใด  
6.5 ควรเก็บรหัสผานไวเปนความลับ ไมบอกเพ่ือนหรือผูอ่ืนทราบ และหากเกิดความผิดพลาดในขอมูล

ตาง ๆ ของนักศึกษา นักศึกษาตองรับผิดชอบความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด 
6.6 ผูปกครองสามารถติดตอขอรหัสผานของผูปกครองท่ีกองบริหารงานวิชาการ  

7. พิมพใบแจงยอดการชําระเงิน และนําไปชําระเงินท่ีธนาคารตามใบแจงยอด หรือ ชําระผาน Mobile 
Application  

หากนักศึกษาชําระเงินคาข้ึนทะเบียนและลงทะเบียนเรียบรอยแลว 
นักศึกษาไมสามารถขอคืนไดไมวากรณีใด ๆ ท้ังส้ิน ** 

8. อัพโหลดไฟลรูปถายนักศึกษาและไฟลระเบียนแสดงผลการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย            
(ปพ.1 ฉบับสมบูรณ) ตามกําหนดการท่ีจะแจงใหทราบภายหลัง 

 

หมายเหตุ : กรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามข้ันตอนดังกลาวขางตนไดใหติดตอกองบริหารงานวิชาการ กอนวันชําระเงิน 
คาข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหมวันสุดทาย ภายในวันและเวลาราชการ  
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อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา 
 
คาธรรมเนียมการทําบัตรนักศึกษา 

เปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยประกาศกําหนด 

คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุ 
เปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยประกาศกําหนด 

 
สําหรับนักศึกษาโครงการปกติ 

1. คาข้ึนทะเบียนนักศึกษา (ทุกสาขาวิชา) เปนเงิน 1,000 บาท 
2. คาประกันของเสียหาย (ทุกสาขาวิชา) เปนเงิน 1,500 บาท 
3. คาธรรมเนียมการพัฒนาภาษาอังกฤษ (ทุกสาขาวิชา) เปนเงิน 500 บาท 
4. คาธรรมเนียมการศึกษา     
 4.1 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ภาคการศึกษาละ 22,000 บาท 
 4.2 คณะสถาปตยกรรมศาสตร ภาคการศึกษาละ 22,000 บาท 
 4.3 คณะโบราณคดี    
  4.3.1  

 
สาขาวิชาโบราณคดี  
สาขาวิชาประวัติศาสตรทองถ่ิน 
สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ  
สาขาวิชามานุษยวิทยา 

 
ภาคการศึกษาละ  

 
17,000 

 
บาท 

  4.3.2 สาขาวิชาภาษาไทย  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 

 
ภาคการศึกษาละ  

 
15,000 

 
บาท 

 4.4 คณะมัณฑนศิลป ภาคการศึกษาละ 22,000 บาท 

  (ยกเวน สาขาวิชาออกแบบแฟชัน)    
 4.5 คณะอักษรศาสตร ภาคการศึกษาละ  15,000 บาท 

  (ยกเวน สาขาวิชาเอเชียศึกษา)    
 4.6 คณะศึกษาศาสตร     

  4.6.1  ทุกสาขาวิชา (โครงการปกติ) ภาคการศึกษาละ  15,000 บาท 
  4.6.2  สาขาวิชาภาษาไทย (โครงการสืบสานภาษาไทย) ภาคการศึกษาละ 4,000 บาท 
 4.7 คณะวิทยาศาสตร ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท 

 4.8 คณะเภสัชศาสตร ภาคการศึกษาละ 23,000 บาท 
 4.9 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท 
 4.10 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท 
 4.11 คณะวิทยาการจัดการ    
  4.11.1 สาขาวิชาการจดัการชุมชน ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท 
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สําหรับนักศึกษาโครงการพิเศษ 
 

1. คาข้ึนทะเบียนนักศึกษา (ทุกสาขาวิชา) เปนเงิน 1,000 บาท 
2. คาประกันของเสียหาย (ทุกสาขาวิชา) เปนเงิน 1,500 บาท 
3. คาธรรมเนียมการพัฒนาภาษาอังกฤษ (ทุกสาขาวิชา) เปนเงิน 500 บาท 
4. คาบํารุงมหาวิทยาลัย (ทุกสาขาวิชา) เปนเงิน 4,000 บาท 
5. คาธรรมเนียมการศึกษา     
 5.1 คณะมัณฑนศิลป    
  5.1.1  สาขาวิชาออกแบบแฟชัน ภาคการศึกษาละ  35,000 บาท 
 5.2 คณะอักษรศาสตร    

  5.2.1 สาขาวิชาเอเชียศึกษา ภาคการศึกษาละ  25,000 บาท 

 5.3 คณะศึกษาศาสตร  ภาคการศึกษาละ 26,000 บาท 

 5.4 คณะวิทยาศาสตร ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท 

 5.5 คณะเภสัชศาสตร ภาคการศึกษาละ 71,000 บาท 
 5.6 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาคการศึกษาละ 31,000 บาท 
 5.7 คณะดุริยางคศาสตร    
  5.7.1 วิชาเอกดนตรีคลาสสิก 

วิชาเอกดนตรีและสื่อสรางสรรค 
วิชาเอกดนตรีแจส 
วิชาเอกดนตรีเชิงพาณิชย 
วิชาเอกละครเพลง 
วิชาเอกผูประกอบการดนตรีศึกษา 

 

 
ภาคการศึกษาละ 

 

 
65,000 

 

 
บาท 

  5.7.2 วิชาเอกธุรกิจดนตรีและบันเทิง 
วิชาเอกการจัดการและพัฒนาไอดอล 
และอินฟลูเอนเซอร 

 
ภาคการศึกษาละ 

 
50,000 

 
บาท 

 5.7 คณะวิทยาการจัดการ ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท 
  (ทุกสาขาวิชา ยกเวน สาขาวิชาการจัดการชุมชน)    
 5.8 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    
  5.8.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือธุรกิจ ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท 
  5.8.2 สาขาวิชานิเทศศาสตร ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท 
  5.8.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการออกแบบ ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท 
       

หมายเหตุ : อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา ท่ีระบุในประกาศฉบับนี้เปนอัตราโดยประมาณเทานั้น ซ่ึงอาจเปลี่ยนแปลง
ตามจํานวนหนวยกิตท่ีลงทะเบียนวิชาเรียนจริง 
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ติดตอสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม  

• การข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาใหม • ประวัตินักศึกษา • การลงทะเบียนวิชาเรียน 
 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ 

คณะโบราณคด ี

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

คุณวัชร ี อารีย 

aree_w@su.ac.th 

09-2258-8984 

 

คณะมัณฑนศิลป 

คณะดุริยางคศาสตร 

วิทยาลัยนานาชาต 

คุณจริยา เบ็ญจวรรณ 
dpiaicwh@gmail.com  
 

0-3410-9686 ตอ 200310 
0-3425-5091 
09-8275-6858 

คณะอักษรศาสตร 

  

คุณลัดดา  สุวรรณจินดา 

suwanjinda_l@su.ac.th 

0-3410-9686 ตอ 200312 

0-3425-5091 

09-8275-6858 

คณะศึกษาศาสตร 

 

คุณอรศศิร  อุตะธีรวิชญ 
opalll.ut@gmail.com  

0-3410-9686 ตอ 200318 

0-3425-5091 
09-3725-4654 

คณะวิทยาศาสตร  คุณวรพงษ นอยไขขํา 

bewwrb21@gmail.com  

  

0-3410-9686 ตอ 200313 

0-3425-5091 
09-8275-6858  

คณะเภสัชศาสตร 

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

คุณดิเรกลาภ  กรรณแกว 

Direk30102515@gmail.com 

0-3425-3844 ตอ 200316 

0-3425-5091 

09-8275-6858 

คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  

คุณนชุจรินทร  นทีรัตนกําจาย 

natheeratanakam_n@su.ac.th 

0-3410-9686 ตอ 200317 

09-8275-6858 

คณะวิทยาการจัดการ 

  

คุณวิมลรัตน  ออนเอ่ียม 

wimolrat.o@gmail.com 

0-3410-9686 ตอ 200315 

0-3425-5091 

09-8275-6858 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

  

คุณกฤษณา  

supanyarax_k@su.ac.th 

0-3410-9686 ตอ 200314 

09-8275-6858 
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