ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2565
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

เขาเว็บไซตระบบบริการการศึกษาที่ www.reg.su.ac.th
เขาเมนู “คนหารหัสนักศึกษา” พิมพชื่อและนามสกุล แลวกดคนหา จะพบรหัสประจําตัวนักศึกษา
เขาเมนู “หนาเริ่มตน” เพื่อเขาสูเว็บไซตระบบบริการการศึกษาที่ www.reg.su.ac.th อีกครั้ง
เขาเมนู “เขาสูระบบ” พิมพรหัสประจําตัวนักศึกษาที่คนหาไดจากข อ 2. ในชอง “รหัสประจําตัว” และ
“รหัสผาน” ซึ่งรหัสผาน คือ เลขประจําตัวประชาชนของนักศึกษา
กรอกประวัติสวนตัวของนักศึกษาใหครบถวน และตรวจสอบขอมูลใหถูกตอง กอนกด “บันทึก”
(หากกด “บั น ทึ ก ” แล ว จะไม ส ามารถแก ไ ขข อ มู ล ได หากต อ งการแก ไ ขข อ มู ล ให ติ ด ต อ เขี ย นคํ า ร อ ง
ขอแกไขขอมูลที่กองบริหารงานวิชาการ)
เปลี่ยนรหัสผาน โดยขอใหตรวจสอบ ดังนี้
6.1 เปลี่ยนแปนพิมพเปนภาษาอังกฤษ
6.2 ไมกด Caps Lock คางไว
6.3 ความยาวของรหัสผานไมควรเกิน 13 หลัก
6.4 ควรตั้งรหัสผานเปนภาษาอังกฤษและตัวเลขเทานั้น โดยไมควรใชเครื่องหมายใด
6.5 ควรเก็บรหัสผานไวเปนความลับ ไมบอกเพื่อนหรือผูอื่นทราบ และหากเกิดความผิดพลาดในขอมูล
ตาง ๆ ของนักศึกษา นักศึกษาตองรับผิดชอบความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งหมด
6.6 ผูปกครองสามารถติดตอขอรหัสผานของผูปกครองที่กองบริหารงานวิชาการ
พิ ม พ ใ บแจ ง ยอดการชํ า ระเงิ น และนํ า ไปชํ า ระเงิ น ที่ ธ นาคารตามใบแจ ง ยอด หรื อ ชํ า ระผ า น Mobile
Application
หากนักศึกษาชําระเงินคาขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียบรอยแลว
นักศึกษาไมสามารถขอคืนไดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น **
อั พ โหลดไฟล รู ป ถ า ยนั ก ศึ ก ษาและไฟล ร ะเบี ย นแสดงผลการเรี ย น ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
(ปพ.1 ฉบับสมบูรณ) ตามกําหนดการที่จะแจงใหทราบภายหลัง

หมายเหตุ : กรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนดังกลาวขางตนไดใหติดตอกองบริหารงานวิชาการ กอนวันชําระเงิน
คาขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหมวันสุดทาย ภายในวันและเวลาราชการ
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อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา
คาธรรมเนียมการทําบัตรนักศึกษา
เปนไปตามที่มหาวิทยาลัยประกาศกําหนด
คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุ
เปนไปตามที่มหาวิทยาลัยประกาศกําหนด
สําหรับนักศึกษาโครงการปกติ
1.
2.
3.
4.

คาขึ้นทะเบียนนักศึกษา (ทุกสาขาวิชา)
คาประกันของเสียหาย (ทุกสาขาวิชา)
คาธรรมเนียมการพัฒนาภาษาอังกฤษ (ทุกสาขาวิชา)
คาธรรมเนียมการศึกษา
4.1 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ
4.2 คณะสถาปตยกรรมศาสตร
4.3 คณะโบราณคดี
4.3.1 สาขาวิชาโบราณคดี
สาขาวิชาประวัติศาสตรทองถิ่น
สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ
สาขาวิชามานุษยวิทยา
4.3.2 สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
4.4 คณะมัณฑนศิลป
(ยกเวน สาขาวิชาออกแบบแฟชัน)
4.5 คณะอักษรศาสตร
(ยกเวน สาขาวิชาเอเชียศึกษา)
4.6 คณะศึกษาศาสตร
4.6.1 ทุกสาขาวิชา (โครงการปกติ)
4.6.2 สาขาวิชาภาษาไทย (โครงการสืบสานภาษาไทย)
4.7 คณะวิทยาศาสตร
4.8 คณะเภสัชศาสตร
4.9 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4.10 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร
4.11 คณะวิทยาการจัดการ
4.11.1 สาขาวิชาการจัดการชุมชน

เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน

1,000
1,500
500

บาท
บาท
บาท

ภาคการศึกษาละ
ภาคการศึกษาละ

22,000
22,000

บาท
บาท

ภาคการศึกษาละ

17,000

บาท

ภาคการศึกษาละ

15,000

บาท

ภาคการศึกษาละ

22,000

บาท

ภาคการศึกษาละ

15,000

บาท

ภาคการศึกษาละ
ภาคการศึกษาละ
ภาคการศึกษาละ
ภาคการศึกษาละ
ภาคการศึกษาละ
ภาคการศึกษาละ

15,000
4,000
19,000
23,000
19,000
15,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ภาคการศึกษาละ

15,000

บาท
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สําหรับนักศึกษาโครงการพิเศษ
1.
2.
3.
4.
5.

คาขึ้นทะเบียนนักศึกษา (ทุกสาขาวิชา)
คาประกันของเสียหาย (ทุกสาขาวิชา)
คาธรรมเนียมการพัฒนาภาษาอังกฤษ (ทุกสาขาวิชา)
คาบํารุงมหาวิทยาลัย (ทุกสาขาวิชา)
คาธรรมเนียมการศึกษา
5.1 คณะมัณฑนศิลป
5.1.1 สาขาวิชาออกแบบแฟชัน
5.2 คณะอักษรศาสตร
5.2.1 สาขาวิชาเอเชียศึกษา
5.3 คณะศึกษาศาสตร
5.4 คณะวิทยาศาสตร
5.5 คณะเภสัชศาสตร
5.6 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5.7 คณะดุริยางคศาสตร
5.7.1 วิชาเอกดนตรีคลาสสิก
วิชาเอกดนตรีและสื่อสรางสรรค
วิชาเอกดนตรีแจส
วิชาเอกดนตรีเชิงพาณิชย
วิชาเอกละครเพลง
วิชาเอกผูประกอบการดนตรีศึกษา
5.7.2 วิชาเอกธุรกิจดนตรีและบันเทิง
วิชาเอกการจัดการและพัฒนาไอดอล
และอินฟลูเอนเซอร
5.7 คณะวิทยาการจัดการ
(ทุกสาขาวิชา ยกเวน สาขาวิชาการจัดการชุมชน)
5.8 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5.8.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ
5.8.2 สาขาวิชานิเทศศาสตร
5.8.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ

เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน
เปนเงิน

1,000
1,500
500
4,000

บาท
บาท
บาท
บาท

ภาคการศึกษาละ

35,000

บาท

ภาคการศึกษาละ
ภาคการศึกษาละ
ภาคการศึกษาละ
ภาคการศึกษาละ
ภาคการศึกษาละ

25,000
26,000
30,000
71,000
31,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ภาคการศึกษาละ

65,000

บาท

ภาคการศึกษาละ

50,000

บาท

ภาคการศึกษาละ

25,000

บาท

ภาคการศึกษาละ
ภาคการศึกษาละ
ภาคการศึกษาละ

30,000
25,000
35,000

บาท
บาท
บาท

หมายเหตุ : อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา ที่ระบุในประกาศฉบับนี้เปนอัตราโดยประมาณเทานั้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลง
ตามจํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียนวิชาเรียนจริง
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ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติม
• การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม

-

• ประวัตินักศึกษา

• การลงทะเบียนวิชาเรียน

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ
คณะโบราณคดี
คณะสถาปตยกรรมศาสตร

คุณวัชรี อารีย
aree_w@su.ac.th

09-2258-8984

คณะมัณฑนศิลป
คณะดุริยางคศาสตร
วิทยาลัยนานาชาต
คณะอักษรศาสตร

คุณจริยา เบ็ญจวรรณ
dpiaicwh@gmail.com

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

คุณลัดดา สุวรรณจินดา
suwanjinda_l@su.ac.th

คณะศึกษาศาสตร

คุณอรศศิร อุตะธีรวิชญ
opalll.ut@gmail.com

คณะวิทยาศาสตร

คุณวรพงษ นอยไขขํา
bewwrb21@gmail.com

0-3410-9686 ตอ 200312
0-3425-5091
09-8275-6858
0-3410-9686 ตอ 200318
0-3425-5091
09-3725-4654
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 คุณนุชจรินทร นทีรัตนกําจาย
0-3410-9686 ตอ 200317
natheeratanakam_n@su.ac.th 09-8275-6858
คณะวิทยาการจัดการ
คุณวิมลรัตน ออนเอี่ยม
0-3410-9686 ตอ 200315
wimolrat.o@gmail.com
0-3425-5091
09-8275-6858
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คุณกฤษณา
0-3410-9686 ตอ 200314
supanyarax_k@su.ac.th
09-8275-6858

