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ใหนักศึกษาใหม ดําเนินการรายงานตัวข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาใหมออนไลน  ดังนี้ 

A new student must complete online registration by the following steps 
 

ข้ันตอนการรายงานตัวนักศึกษาใหม Online Regiatration Steps 

1.  เขาสูระบบรายงานตัวฯ ที่เว็บ http://reg.sut.ac.th  ดังน้ี  

     Login to the Online Registration System at http://reg.sut.ac.th   

1.1) ใสเลขประจําตัวนักศึกษา และ รหัสผาน (ใชเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก)  

   Input Student ID and Password (Please use citizen ID number) 

1.2) บันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม และยืนยันการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม  

  Complete personal information and confirm a new student registration process 

1.3) Upload file เอกสารรายงานตัวฯ 

2. เอกสารรายงานตัวฯ ประกอบดวย Required documents to be uploaded 

2.1) ใบแสดงผลการเรียน/ปพ.1/Transcript  ฉบับจริง ที่มีวันสําเร็จการศึกษา และมีตราประทับของสถาบัน/

โรงเรียน   Original transcript with the grauation date and the school’s seal  

2.2) กรณียังไมมีเอกสารตามขอ 2.1 ใหสงคํารองขอสงเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหมลาชา แทน  

      (กรอกขอมูลใหครบถวน และลงลายมือชื่อนักศึกษาใหเรียบรอยแลว)  

In case the transcript is not available on 2.1 please use the request form for delay registration 

with a completed form and student’s signature   

2.3) เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุล ในใบแสดงผลการเรียน/ปพ.1/Transcript ไมตรงกับขอมูล

ในระบบสมัครของมหาวิทยาลัย เทาน้ัน The document of name and last name changed, just in case 

the name on the transcript is the name before you have changed  

2.4) สําเนาหนังสือเดินทาง/Passport  กรณีเปนชาวตางประเทศ   Passport (for non-Thai only) 

3. การ Upload file เอกสารรายงานตัวฯ  To upload file 

3.1) สแกนไฟลเอกสารตามขอ 2 จากฉบับจริง รวมเปนไฟล PDF  1 ไฟล ขนาดไมเกิน 2.50 MB   

     Scan file from the original copy on item no. 2 and conclude it in 1 file with the size not over 2.50 MB 

3.2) นักศึกษาใหมที่สงเอกสารตามขอ 2.2 จะตองดําเนินการ Upload file เอกสารที่มีวันสําเร็จการศึกษา ใหเสร็จสิ้น

กอนวันเปดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

     The student submitted document no. 2.2 must upload Original transcript with the grauation date 

and the school’s seal before the commencing date  

4.  ใหนักศึกษาใหมเขามาตรวจสอบสถานะการ Upload file หากตรวจสอบแลวมีการแกไข ตองดําเนินการแกไขให

ถูกตองแลวเสร็จกอนวันเปดภาคการศึกษา After upload the file a student must check the status and if the 

status is incompleted, please reupload it before the commencing date 
 

อน่ึง หากสิ้นสุดระยะเวลาการ Upload file แลว นักศึกษาใหม Upload file เอกสารไมครบตามที่

http://www.reg.sut.ac.th/
http://www.reg.sut.ac.th/


มหาวิทยาลัยกําหนด หรือไมได Upload file เอกสารภายในระยะเวลาที่กําหนด จะถือวาการรายงานตัวนักศึกษา

ใหมไมสมบูรณ Please note,  If the upload file period meet the deadline and the status is incompleted, 

the university will be considered the student’s registration is incompleted 
 

 

 

ทั้งนี้ หากนักศึกษาไมดําเนินการรายงานตัวข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาใหม ตามวันเวลาและข้ันตอนที่

มหาวิทยาลัยกําหนด หรือสงหลักฐานและเอกสารรายงานตัวอันเปนเท็จ จะถือวานักศึกษาสละสิทธิ์เขา

ศึกษา และผูที่ไมชําระเงินคายืนยันสิทธิ์เขาศึกษาภายในกําหนด จะถือวาการข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหมไม

สมบูรณและจะไมสามารถลงทะเบียนเรียนออนไลนตามกําหนดของมหาวิทยาลัยได 

 Therefore, If student do not complete the online registration process as new student 

according to the date, time and procedure specified by the university or submit false 

documents will be considered waive the right to study at Suranaree University of 

Technology. The applicant who do not pay for confirmation of the eligibility within the 

deadline for a new student registration will be considered incomplete and will not be able 

to enroll courses online as scheduled by the university. 

 
ศึกษารายละเอียดข้ันตอนการรายงานตัวใหชัดเจน หากมีขอสงสัยติดตอสอบถามเพ่ิมเติม : ฝายรับนักศึกษา 

โทร. 044-223014-5 และ 044-223025-6 

Please study how to do the online registration carefully, if you need more information please contact  

The Center for Educational Services  

Tel. 044-223014-5 and 044-223025-6 

    


