
 

การรายงานตัวข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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Suranaree University of Technology New Graduate Student Registration Guidelines 

Trimester 1 Academic Year 2020 

---------------------------------------------------------------------------------- 

กําหนดการวันเวลา และ ข้ันตอนการรายงานตัวการข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาใหมออนไลน  ดังนี้ 

Online registration schedule for SUT new graduate students  
 

1. รายงานตัวฯ ที่เว็บ http://reg.sut.ac.th ตั้งแตบัดน้ีถึง 13 กรกฎาคม 2563 ตั้งแตเวลา 08.30 – 23.59 น.  

- Register online registration at http://reg.sut.ac.th between 8th and 10th July 2020 at 08.30-23.59 hrs 

(UTC +7:00). 

2. ขั้นตอนการรายงานตัวฯ ดําเนินการ ดังน้ี   

-   Registration procedures 

2.1 เขาสูระบบ ที่เว็บ http://reg.sut.ac.th   ใสรหัสนักศึกษา และรหัสผาน (ใชเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก) 

- Log in to http://reg.sut.ac.th with Student ID and Passport number 

2.2 บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม  

- Complete student personal information 

2.3 พิมพแบบรายงานตัวข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาใหม ลงชื่อและวันที่ ใหเรียบรอย 

- Print registration form, sign name and date 

2.4 Upload หลักฐานและเอกสารรายงานตัว โดยสแกนเอกสารทั้งหมดรวมเปนไฟลเดียวกัน เปนไฟล PDF ขนาด 

ไมเกิน 2.50 MB  ซึ่งหลักฐานและเอกสารรายงานตัวตองสแกนจากฉบับจริงเทาน้ัน  ดังนี้ 

- Upload required documents by scanning all documents from the original copy and convert into one 

PDF file with maximum file size of 2.50 MB  

1) แบบรายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม (เอกสารที่พิมพจากขอ 2.3) 

(แบบรายงานตัวฯ ตองมีขอมูลครบถวน พรอมทั้งลงลายมือชื่อนักศึกษาและวันที่ใหเรียบรอยแลว) 

- New graduate student registration form (Document from 2.3) 

 (The form must include a complete information with student’s signature and date) 

2) ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับจริง ที่ระบุวันสําเร็จการศึกษา และตราประทับของมหาวิทยาลัย/

สถาบัน เรียบรอยแลว (ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ตองแสดงใหเห็นทั้งดานหนาและดานหลัง) 

- Transcript (an official record showing courses taken and grades achieved) with graduation 

date and a seal stamp from the university/ institute. 

3) คํารองขอสงเอกสารประกอบการข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหมลาชา กรณียังไมมีใบแสดงผลการเรียน 

(Transcript) ที่มีวันสําเร็จการศึกษา  (สแกนคํารองฯ ตองมีขอมูลครบถวน พรอมทั้งลงลายมือชื่อนักศึกษา

เรียบรอยแลว) 

- A Request form for new student late registration in case of a student unable to present 

official transcript to the university (The form must inculdes a complete information with 

student’s signature and date) 
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4) เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุล ในใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ไมตรงกับขอมูลใน

ระบบสมัครของมหาวิทยาลัย เทานั้น 

- Name/Surname Change Registration Certificate in case of the name on the transcript is not 

mach to the current name on the SUT registration system 

5) สําเนาหนังสือเดินทาง/Passport  กรณีเปนชาวตางประเทศใหใช  

- A copy of passport, identification page  
 

ท้ังนี้ นักศึกษาจะตองดําเนินการในขอ 2.1-2.3 เรียบรอยกอน จึงจะดําเนินการในขอ 2.4 Upload file ได 

Therefore, student must complete no. 2.1-2.3 before uploading file on number 2.4  
 

3. กรณีที่นักศึกษายังไมมีใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่ระบุวันสําเร็จการศึกษา  ใหดาวโหลดคํารองฯ ขอสง

เอกสารลาชาที่เว็บ www.sutgateway.sut.ac.th  โดยกรอกขอมูลใหครบถวน พรอมลงลายมือนักศึกษาใหเรียบรอย 

นําไปสแกนเปนไฟล Upload เขาระบบตามขอ 2.4  ทั้งน้ีนักศึกษาใหมจะตองมาดําเนินการสแกนใบแสดงผลการเรียน 

(Transcript) ที่มีวันสําเร็จการศึกษา  ใหเสร็จสิ้นภายในวันที่  31 กรกฎาคม 2563  

- In case student unable to present a transcript, please download a Request form for new student 

late registration at www.sutgateway.sut.ac.th. Complete the form and upload on the system as 

mentioned on 2.4. Therefore, student has to present a transcript within 31st July 2020. 

4. หลังจากนักศึกษาใหมดําเนินการรายงานตัวข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาใหมออนไลนเรียบรอยแลว มหาวิทยาลัยจะทําการ

ตรวจสอบหลักฐานและเอกสารการรายงานตัวฯ นักศึกษาใหมตองเขามาตรวจสอบสถานะการ Upload file หาก

ตรวจสอบแลวมีการแกไข ตองดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563  

- After student have completed the online registration, university will check the documents. Please check 

your upload status afterward. If changes required, must be completed within 31st July 2020 

5. หากสิ้นสุดระยะเวลาการ Upload File แลว นักศึกษาใหม Upload file เอกสารไมครบตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด หรือ

ไมได Upload File เอกสารภายในระยะเวลาที่กําหนด จะถือวาการรายงานตัวนักศึกษาใหมไมสมบูรณ 

- Failure to complete the online registration or upload required documents within the deadline, a new 

student registration status will be incompleted.  

-  
 

ท้ังนี้ หากนักศึกษาไมดําเนินการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม ตามวันเวลาและขั้นตอนท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด หรือสงหลักฐาน

และเอกสารรายงานตัวอันเปนเท็จ จะถือวานักศึกษาสละสิทธิ์เขาศึกษา และการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหมไมสมบูรณ 

Therefore, if student does not complete an online registration for new students according to the date specified by 

the university or uploaded false documents, university will consider that the student disqualified to study and new 

student registration will be incompleted.  

 

 

 

 

 

Please read the procedures for more clarification. 

For more information, please contact: 

Student Admissions Department Call 044-223014-5 and 044-223025-6 

กรุณาอาน และทําความเขาใจรายละเอียดขั้นตอนการรายงานตัวใหชัดเจน หากมีขอสงสัย 

ติดตอสอบถามเพ่ิมเติม : ฝายรับนักศึกษา    โทร.044-223014-5 และ 044-223025-6 
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