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ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 
 

1. เข้าเว็บไซต์ระบบบริการการศึกษาท่ี https://reg.su.ac.th   
2. เข้าเมนู “ค้นหารหัสนักศึกษา” พิมพ์ชื่อและนามสกุล แล้วกดค้นหา จะพบรหัสประจ าตัวนักศึกษา  
3. เข้าเมนู “หน้าเริ่มต้น” เพ่ือเข้าสู่เว็บไซต์ระบบบริการการศึกษาที่ https://reg.su.ac.th อีกครั้ง 
4. เข้าเมนู “เข้าสู่ระบบ” พิมพ์รหัสประจ าตัวนักศึกษาที่ค้นหาได้จากข้อ 2. ในช่อง “รหัสประจ าตัว” และ 

“รหัสผ่าน” ซึ่งรหัสผ่าน คือ เลขประจ าตัวประชาชนของนักศึกษา  
5. กรอกประวัติส่วนตัวของนักศึกษาให้ครบถ้วน และตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ก่อนกด “บันทึก” 

(หากกด “บันทึก” แล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้  หากต้องการแก้ไขข้อมูลให้ติดต่อเขียนค าร้อง            
ขอแก้ไขข้อมูลที่กองบริหารงานวิชาการ) 

6. เปลี่ยนรหัสผ่าน โดยขอให้ตรวจสอบ  ดังนี้  
6.1 เปลี่ยนแป้นพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ 
6.2 ไม่กด Caps Lock ค้างไว้ 
6.3 ความยาวของรหัสผ่านไม่ควรเกิน 13 หลัก  
6.4 ควรตั้งรหัสผ่านเป็นภาษาอังกฤษและตัวเลขเท่านั้น โดยไม่ควรใช้เครื่องหมายใด  
6.5 ควรเก็บรหัสผ่านไว้เป็นความลับ ไม่บอกเพื่อนหรือผู้อื่นทราบ และหากเกิดความผิดพลาดในข้อมูล

ต่าง ๆ ของนักศึกษา นักศึกษาต้องรับผิดชอบความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งหมด 
6.6 ผู้ปกครองสามารถติดต่อขอรหัสผ่านของผู้ปกครองที่กองบริหารงานวิชาการ  

7. พิมพ์ใบแจ้งยอดการช าระเงิน และน าไปช าระเงินที ่ธนาคารตามใบแจ้งยอด  หรือ ช าระผ่าน Mobile 
Application  
** หากนักศึกษาช าระเงินค่าขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาไม่สามารถขอคืนได้        

ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ** 
8. อัพโหลดไฟล์รูปถ่ายชุดนักศึกษาและไฟล์ระเบียนแสดงผลการเรียน ระดับชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลาย            

(ปพ.1 ฉบับสมบูรณ์)  
 
หมายเหตุ : กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้นได้ให้ติดต่อกองบริหารงานวิชาการ ก่อนวันช าระเงิน 

ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม่วันสุดท้าย ภายในวันและเวลาราชการ  
 
 
 
 
 
 

 

https://reg.su.ac.th/
https://reg.su.ac.th/
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อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 

ค่าธรรมเนียมการท าบัตรนักศึกษา 
เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยประกาศก าหนด 

ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ 
เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยประกาศก าหนด 

 

ส าหรับนักศึกษาโครงการปกติ 

1. ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษา (ทุกสาขาวิชา) เป็นเงิน 1,000 บาท 
2. ค่าประกันของเสียหาย (ทุกสาขาวิชา) เป็นเงิน 1,500 บาท 
3. ค่าธรรมเนียมการพัฒนาภาษาอังกฤษ (ทุกสาขาวิชา) เป็นเงิน 500 บาท 
4. ค่าธรรมเนียมการศึกษา     
 4.1 คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ภาคการศึกษาละ 22,000 บาท 
 4.2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาคการศึกษาละ 22,000 บาท 
 4.3 คณะโบราณคดี    
  4.3.1  

 
สาขาวิชาโบราณคดี  
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ  
สาขาวิชามานุษยวิทยา 

 
ภาคการศึกษาละ  

 
17,000 

 
บาท 

  4.3.2 สาขาวิชาภาษาไทย  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 

 
ภาคการศึกษาละ  

 
15,000 

 
บาท 

 4.4 คณะมัณฑนศิลป์ ภาคการศึกษาละ 22,000 บาท 
  (ยกเว้น สาขาวิชาออกแบบแฟชัน)    
 4.5 คณะอักษรศาสตร์ ภาคการศึกษาละ  15,000 บาท 
  (ยกเว้น สาขาวิชาเอเชียศึกษา)    
 4.6 คณะศึกษาศาสตร์     
  4.6.1  ทุกสาขาวิชา (โครงการปกติ) ภาคการศึกษาละ  15,000 บาท 
  4.6.2  สาขาวิชาภาษาไทย (โครงการสืบสานภาษาไทย) ภาคการศึกษาละ 4,000 บาท 
 4.7 คณะวิทยาศาสตร์ ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท 
 4.8 คณะเภสัชศาสตร์ ภาคการศึกษาละ 23,000 บาท 
 4.9 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท 
 4.10 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท 
 4.11 คณะวิทยาการจัดการ    
  4.11.1 สาขาวิชาการจัดการชุมชน ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท 
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ส าหรับนักศึกษาโครงการพิเศษ 
 

1. ค่าข้ึนทะเบียนนักศึกษา (ทุกสาขาวิชา) เป็นเงิน 1,000 บาท 
2. ค่าประกันของเสียหาย (ทุกสาขาวิชา) เป็นเงิน 1,500 บาท 
3. ค่าธรรมเนียมการพัฒนาภาษาอังกฤษ (ทุกสาขาวิชา) เป็นเงิน 500 บาท 
4. ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย (ทุกสาขาวิชา) เป็นเงิน 4,000 บาท 
5. ค่าธรรมเนียมการศึกษา     
 5.1 คณะมัณฑนศิลป์    
  5.1.1  สาขาวิชาออกแบบแฟชัน ภาคการศึกษาละ  35,000 บาท 
 5.2 คณะอักษรศาสตร์    
  5.2.1 สาขาวิชาเอเชียศึกษา ภาคการศึกษาละ  25,000 บาท 
 5.3 คณะศึกษาศาสตร์  ภาคการศึกษาละ 26,000 บาท 
 5.4 คณะวิทยาศาสตร์ ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท 
 5.5 คณะเภสัชศาสตร์ ภาคการศึกษาละ 71,000 บาท 
 5.6 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาคการศึกษาละ 31,000 บาท 
 5.7 คณะดุริยางคศาสตร์    
  5.7.1 วิชาเอกดนตรีคลาสสิก 

วิชาเอกดนตรีและสื่อสร้างสรรค์ 
วิชาเอกดนตรีแจ๊ส 
วิชาเอกดนตรีเชิงพาณิชย์ 
วิชาเอกละครเพลง 
วิชาเอกผู้ประกอบการดนตรีศึกษา 

 
 
ภาคการศึกษาละ 

 
 

65,000 

 
 
บาท 

  5.7.2 วิชาเอกธุรกิจดนตรีและบันเทิง 
วิชาเอกการจัดการและพัฒนาไอดอล 
และอินฟลูเอนเซอร์ 

 
ภาคการศึกษาละ 

 
50,000 

 
บาท 

 5.7 คณะวิทยาการจัดการ ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท 
  (ทุกสาขาวิชา ยกเว้น สาขาวิชาการจัดการชุมชน)    
 5.8 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    
  5.8.1 สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท 
  5.8.2 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท 
  5.8.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท 
       

หมายเหตุ : อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่ระบุในประกาศฉบับนี้เป็นอัตราโดยประมาณเท่านั้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลง
ตามจ านวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียนวิชาเรียนจริง 
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ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  

• การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ • ประวัตินักศึกษา • การลงทะเบียนวิชาเรียน 
 

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 

คณะโบราณคด ี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

คุณวัชรี  อารีย์ 

aree_w@su.ac.th 

09-2258-8984 

 

คณะมัณฑนศิลป์ 

คณะดุริยางคศาสตร์ 

วิทยาลัยนานาชาติ 

คุณสาริศ สุภชัยพานิชพงศ์ 
Supachaipanitch_s@silpakorn.edu  

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

คณะอักษรศาสตร์ 

  

คุณลัดดา  สุวรรณจินดา 

suwanjinda_l@su.ac.th 

0-3410-9686 ต่อ 200312 

0-3425-5091 

09-8275-6858 

คณะศึกษาศาสตร์ 

 

คุณจริยา เบ็ญจวรรณ์ 
dpiaicwh@gmail.com    

0-3410-9686 ต่อ 200318 

0-3425-5091 
09-3725-4654 

คณะวิทยาศาสตร์ 
 

คุณวรพงษ์ น้อยไข่ข า 

bewwrb21@gmail.com  

  

0-3410-9686 ต่อ 200313 

0-3425-5091 
09-8275-6858 
 

คณะเภสัชศาสตร ์

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

คุณดิเรกลาภ  กรรณแก้ว 

Direk30102515@gmail.com 

0-3425-3844 ต่อ 200316 

0-3425-5091 

09-8275-6858 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

  

คุณนุชจรินทร์  นทีรัตนก าจาย 

natheeratanakam_n@su.ac.th 

0-3410-9686 ต่อ 200317 

09-8275-6858 

คณะวิทยาการจัดการ 

  

คุณวิมลรัตน์  อ่อนเอี่ยม 

wimolrat.o@gmail.com 

0-3410-9686 ต่อ 200315 

0-3425-5091 

09-8275-6858 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  

คุณกฤษณา สุปัญญารักษ์ 

supanyarax_k@su.ac.th 

0-3410-9686 ต่อ 200314 

09-8275-6858 

 

mailto:aree_w@su.ac.th
mailto:Supachaipanitch_s@silpakorn.edu
mailto:suwanjinda_l@su.ac.th
mailto:dpiaicwh@gmail.com
mailto:bewwrb21@gmail.com
mailto:Direk30102515@gmail.com
mailto:natheeratanakam_n@su.ac.th
mailto:wimolrat.o@gmail.com
mailto:supanyarax_k@su.ac.th
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คณะมัณฑนศิลป์ 
 

โครงการรับผู้มีความสามารถด้านศิลปะการออกแบบและสนใจเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟชัน (โครงการพิเศษ)  
ล าดับ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. นาย ชวินธร ลี อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ 
 
 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบแอนิเมชัน (โครงการพิเศษ)  
ล าดับ ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน จังหวัด 

1. น.ส. ภัทร์นิสรา  โพธิ์เหลือ พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี 
 




