การบันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม

คําแนะนํา
1) นักศึกษาบันทึกขอมูลประวัตินักศึกษา โดยเขาไปที่ http://reg.sut.ac.th
2) กรณีนักศึกษามีการเปลี่ยนชื่อ –สกุล ใหติดตอที่ ฝายทะเบียนนักศึกษา ศูนยบริการการศึกษา
อาคารเรียนรวม 2 โดยแนบสําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล สําเนาบัตรประชาชน อยางละ 1 ชุด
พรอมรับรองสําเนาถูกตองดวย
3) เมื่อเจาหนาที่ดําเนินการบันทึกขอมูลเรียบรอยแลว ใหนักศึกษาเขาไปตรวจสอบขอมูลที่ไดแกไขใน
ระเบียนประวัติอีกครั้ง เพื่อความถูกตอง
ขั้นตอนการเขาไปบันทึกระเบียนประวัติ
1. นักศึกษาเขาสูระบบ ที่เว็บไซต http://reg.sut.ac.th

1. เขาสูระบบ

2. พิมพรหัสประจําตัวและรหัสผาน และคลิกตรวจสอบ

2. พิมพรหัสประจําตัว
และรหัสผาน
คลิก
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3. จะปรากฏหนาเพจของนักศึกษา คลิกบันทึกประวัตินักศึกษาใหม

คลิก

4. จะปรากฏหนาจอแจงขั้นตอนสําหรับนักศึกษาใหม และคลิกบันทึกประวัตินักศึกษาใหม

คลิก

5. จะปรากฏหนาบันทึกประวัตินักศึกษาใหม คลิกบันทึกประวัตินักศึกษาใหมที่นี่

คลิก
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6. จะปรากฏหนาบันทึกประวัตินักศึกษาใหม และมีปุมเมนูขอมูล 2 สวน ไดแก
สวนที่ 1_ขอมูลสวนบุคคล และสวนที่ 2 _ขอมูลครอบครัว ดังภาพ

คลิกสวนที่ 1_ขอมูลสวนบุคคล

7. นักศึกษาตองคลิกบันทึกขอมูลใหครบทั้ง 2 สวน จึงจะถือวาเปนการยืนยันเขาศึกษาโดยสมบูรณ หาก
ขอมูลไมครบถวน จะไมสามารถบันทึกขอมูลได (มีเครื่องหมาย * นักศึกษาตองกรอกขอมูลใหครบถวน)
หากบันทึกขอมูลไมได กรุณาติดตอเจาหนาที่ที่หมายเลขโทรศัพท 044-223020 อนึ่ง ขอมูลที่บันทึกไม
ควรประสมดวยสัญลักษณพิเศษ เชน “ ‘ # และการกรอกขอมูลไมควรใชเวลานานเกินไป อาจทําให
บันทึกขอมูลไมได DISCONNECT และดําเนินการตามลําดับ ดังนี้
คลิกเมนู
ประกอบดวย
1) ขอมูลสวนตัว
1.1 ชื่อ – นามสกุล (อังกฤษ) ใชอักษรตัวพิมพใหญ
1.2 ชื่อกลาง หรือฉายาพระสงฆ (ไมมีไมตองใส)
1.3 ชื่อเลน
โรคประจําตัว
1.4 วัน/ เดือน/ ปเกิด (ระบุเปนป พ.ศ. เทานั้น)
1.5 จังหวัดที่เกิด
1.6 บันทึกรายละเอียดในชองขอมูลตาง ๆ ใหครบถวน (ถามี) เชน เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา
หมายเลขโทรศัพท E-mail เปนตน
2) ระบุลักษณะที่อยูอาศัยสําหรับมาเรียนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไดแก
บานของครอบครัว/ญาติ
หอพักมหาวิทยาลัย
หอพักเอกชน
วัด
บานเชา
บานพักสวัสดิการ
คอนโดมิเนียม
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3) ระบุผูอุปการะคาเลาเรียนและคาใชจาย ไดแก
บิดา
มารดา
ญาติ/พี่นอง
ทุนการศึกษา
กองทุนกูยืม
หาเงินเรียนเอง
อื่น ๆ
4) ระบุรายละเอียดอื่น ๆ ใหครบถวน (ถามี) เชน ชื่อ และเบอรโทรศัพทเพื่อนสนิท (ที่เรียนใน
มทส.) พาหนะที่นํามาใช เลขทะเบียนพาหนะที่ใช ใบอนุญาตขับขี่ ความสามารถพิเศษ เปนตน
รายละเอียดดังภาพ
ใชอักษรตัวพิมพ
ใหญ

บันทึกวัน เดือน ปพ.ศ.ที่
เกิด
ระบุรายละเอียดตาง
ๆ ใหครบถวน (ถามี)

ระบุรายละเอียดตาง
ๆ ใหครบถวน (ถามี)

5) ขอมูลการศึกษา (หากยังไมจบการศึกษา ใหกรอกขอมูลหลังจากขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม)
5.1 ระบุ GPAX ที่จบการศึกษา
5.2 ใบ ปพ. หรือเอกสารจบการศึกษา: ชุดที่
เลขที่
ดูจากเอกสารในใบ ปพ. 1
5.3 ระบุวันที่จบการศึกษา (หากตองการแกไข หรือยังไมไดบันทึก)
5.4 ระบุเลขประจําตัวนักเรียน

ระบุรายละเอียดตาง
ๆ ใหครบถวน
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6) ที่อยูตามสําเนาทะเบียนบาน
6.1 เลขรหัสประจําบาน หากยังไมทราบ นักศึกษาสามารถบันทึกขอมูลไดในภายหลัง
กอนวันเปดภาคเรียน (โดยดูขอมูลจากเลมทะเบียนบาน อยูที่หนาแรกดานใน) และหาก
ไมมีการบันทึกขอมูลลงในระบบฯ ระบบลงทะเบียนฯ ของนักศึกษาจะถูกล็อค
6.2 ที่อยูตามสําเนาทะเบียนบาน ใหระบุที่อยูโดยละเอียด เชน บานเลขที่ หมูที่ (ถามี) ซอย
(ถามี) ถนน (ถามี) ชื่อหมูบาน (ถามี) ตําบล อําเภอ จังหวัด และรหัสไปรษณีย เปนตน
6. ที่อยูที่ติดตอได ใหระบุที่อยูโดยละเอียด เชน บานเลขที่ หมูที่ (ถามี) ซอย (ถามี) ถนน
(ถามี) ชื่อหมูบาน (ถามี) ตําบล อําเภอ จังหวัด และรหัสไปรษณีย เปนตน
8) ขอมูลความพิการ (หากไมพิการไมตองระบุ)
ความพิการทางการมองเห็น
ความพิการทางการไดยิน/สื่อความหมาย
ความพิการทางกาย/การเคลื่อนไหว
ความพิการทางจิตใจ/พฤติกรรม
ความพิการทางสติปญญา/การเรียนรู
โปรดใหขอมูล รหัสความพิการ ตามบัตรประจําตัวผูพิการ
9) กรุณาตรวจสอบขอมูลใหถูกตองครบถวนทุกคอลัมนกอนบันทึกขอมูล (มีเครื่องหมาย *
ตองกรอกขอมูลใหครบ มิฉะนั้นจะบันทึกขอมูลไมได) และคลิก

พิมพที่อยูโ ดยละเอียด เชน บานเลขที่ หมูที่
ซอย (ถามี) ถนน ตําบล อําเภอ จังหวัด
และรหัสไปรษณีย

ใหขอมูลความพิการ และระบุรหัส
ความพิการตามบัตรประจําตัวผูพกิ าร

คลิกบันทึกขอมูลสวนที่ _1
เมื่อกรอกขอมูลครบถวนแลว
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8. จะปรากฏหนาบันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม และแจงวาระบบไดทําการบันทึกขอมูลสวนที่ 1
เรียบรอยแลว โปรดบันทึกขอมูลสวนที่ 2 ขอมูลครอบครัว

คลิกสวนที่ 2_ขอมูลครอบครัว

9. จะปรากฏหน า จอ ส ว นที่ 2 ข อ มู ล ครอบครั ว (ช อ งที่ มี เครื่ อ งหมาย * นั ก ศึ ก ษาต อ งกรอกข อ มู ล
ใหครบถวน มิฉะนั้นจะทําใหบันทึกขอมูลไมได)
คลิกเมนู
ประกอบดวย
1) ขอมูลบิดา
1.1 ระบุสถานภาพของบิดา และมารดา ไดแก
ไมระบุ
อยูดวยกัน
แยกกันอยู
หยาราง
บิดาถึงแกกรรม
มารดาถึงแกกรรม
บิดาและมารดาถึงแกกรรม บิดาแตงงานใหม
มารดาแตงงานใหม
บิดาและมารดาแตงงานใหม
1.2 ชื่อ – สกุล บิดา พิมพคํานําหนาชื่อ/ยศ บิดา โดยพิมพติดกับชื่อ และเวนระยะหาง
ระหวางชื่อและนามสกุล 2 เคาะ
1.3 เลขรหัสประชาชนของบิดา (กรอกตัวเลขเทานั้น) สามารถใสภายหลังกอนเปดภาคเรียน
และหากไมมีการบันทึกขอมูลลงในระบบฯ ระบบลงทะเบียนฯ ของนักศึกษาจะถูกล็อค
1.4 บันทึกรายละเอียดขอมูลของบิดาในชองตาง ๆ ใหครบถวน (ถามี) เชน อายุ เชื้อชาติ
สัญชาติ ศาสนา เปนตน
1.5 ระบุระดับการศึกษาของบิดา ไดแก
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน/วุฒิที่ต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ปริญญาโท
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ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาเอก
ประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรเฉพาะ (ที่บรรจุในอัตราเงินเดือนสูงกวาปริญญาเอก)
1.6 ระบุอาชีพของบิดา ไดแก
ไมระบุ
พนักงานราชการ/พนักงานองคการของรัฐ
อื่น ๆ
ไมไดประกอบอาชีพ/พอบาน
เกษตรกร (ทํานา/ไร/สวน/ประมง) คาขาย, ธุรกิจสวนตัวและอาชีพอิสระ
พนักงานหนวยงานเอกชน รัฐวิสาหกิจ
รับราชการ
1.7 ระบุสถานที่ทํางานของบิดาโดยละเอียด เชน ชื่อหนวยงาน เลขที่ หมูที่ (ถามี) ซอย (ถามี)
ถนน (ถามี) ตําบล อําเภอ จังหวัด และรหัสไปรษณีย เปนตน
1.8 ระบุรายไดเฉลี่ย(บาท/ป) ของบิดา ไดแก
ไมมีรายได
<150,000 บาทตอป
150,000-300,000 บาทตอป >300,000 บาทตอป
1.9 ระบุหมายเลขโทรศัพทของบิดา (ถามี)
รายละเอียดดังภาพ

ระบุสถานภาพของ
บิดา และมารดา

ระบุ อายุ เชื้อชาติ
สัญชาติ ศาสนา

ระบุอาชีพ และ
สถานที่ทํางาน

ระบุระดับการศึกษา
ระบุรายได

ระบุหมายเลขโทรศัพท (ถามี)

2) ขอมูลของมารดา
2.1 ชื่อ – สกุล มารดา พิมพคํานําหนาชื่อ/ยศ มารดา โดยพิมพติดกับชื่อ และเวนระยะหาง
ระหวางชื่อและนามสกุล 2 เคาะ
2.2 เลขรหัสประชาชนของมารดา (กรอกตัวเลขเทานั้น) สามารถใสภายหลังกอนเปดภาคเรียน
และหากไมมีการบันทึกขอมูลลงในระบบฯ ระบบลงทะเบียนฯ ของนักศึกษาจะถูกล็อค
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2.3 บันทึกรายละเอียดขอมูลของมารดาในชองตาง ๆ ใหครบถวน (ถามี) เชน อายุ เชื้อชาติ
สัญชาติ ศาสนา เปนตน
2.4 ระบุระดับการศึกษาของมารดา ไดแก
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน/วุฒิที่ต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ปริญญาโท
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ปริญญาเอก
ประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรเฉพาะ (ที่บรรจุในอัตราเงินเดือนสูงกวาปริญญาเอก)
2.5 ระบุอาชีพของมารดา ไดแก
ไมระบุ
พนักงานราชการ/พนักงานองคการของรัฐ
อื่น ๆ
ไมไดประกอบอาชีพ/พอบาน
เกษตรกร (ทํานา/ไร/สวน/ประมง) คาขาย, ธุรกิจสวนตัวและอาชีพอิสระ
พนักงานหนวยงานเอกชน
รัฐวิสาหกิจ
รับราชการ
2.6 ระบุสถานที่ทํางานของมารดาโดยละเอียด เชน ชื่อหนวยงาน เลขที่ หมูที่ (ถามี)
ซอย (ถามี) ถนน (ถามี) ตําบล อําเภอ จังหวัด และรหัสไปรษณีย เปนตน
2.7 ระบุรายไดเฉลี่ย(บาท/ป) ของมารดา ไดแก
ไมมีรายได
<150,000 บาทตอป
150,000-300,000 บาทตอป
>300,000 บาทตอป
2.8 ระบุหมายเลขโทรศัพทของมารดา (ถามี)
รายละเอียดดังภาพ

ระบุระดับการศึกษา

ระบุ อายุ เชื้อชาติ
สัญชาติ ศาสนา

ระบุอาชีพ
ระบุสถานที่ทํางาน

ระบุรายได
ระบุหมายเลขโทรศัพท (ถามี)
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3) ขอมูลของผูปกครอง (ควรกรอกขอมูลใหครบถวน)
3.1 ชื่อ – สกุลผูปกครอง พิมพคํานําหนาชือ่ /ยศ ผูปกครอง โดยพิมพติดกับชื่อ และเวน
ระยะหางระหวางชื่อและนามสกุล 2 เคาะ
3.2 เลขรหั สประชาชนของผูปกครอง (กรอกตัวเลขเทานั้น) สามารถใส ภายหลั งกอนเป ดภาคเรียน
และหากไมมีการบันทึกขอมูลลงในระบบฯ ระบบลงทะเบียนฯ ของนักศึกษาจะถูกล็อค
3.3 ระบุความสัมพันธ เกีย่ วของเปน..... และกรอกรายละเอียดตาง ๆ ไดแก อายุ เชื้อชาติ
สัญชาติ และศาสนา ใหครบถวน
3.4 ระบุระดับการศึกษาของผูปกครอง ไดแก
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน/วุฒิที่ต่ํากวาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ปริญญาโท
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ปริญญาเอก
ประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรเฉพาะ (ที่บรรจุในอัตราเงินเดือนสูงกวาปริญญาเอก)
3.5 ระบุอาชีพของผูปกครอง ไดแก
ไมระบุ
พนักงานราชการ/พนักงานองคการของรัฐ
อื่น ๆ
ไมไดประกอบอาชีพ/พอบาน
เกษตรกร (ทํานา/ไร/สวน/ประมง) คาขาย, ธุรกิจสวนตัวและอาชีพอิสระ
พนักงานหนวยงานเอกชน
รัฐวิสาหกิจ
รับราชการ
3.6 ระบุสถานที่ทํางานของผูปกครองโดยละเอียด เชน เชน ชื่อหนวยงาน เลขที่ หมูที่ (ถามี)
ซอย (ถามี) ถนน (ถามี) ตําบล อําเภอ จังหวัด และรหัสไปรษณีย เปนตน
3.7 ระบุตําแหนงของผูปกครอง (ถามี)
3.8 ระบุรายไดเฉลี่ย(บาท/ป) ของผูปกครอง (ตองระบุ) ไดแก
ไมมีรายได
<150,000 บาทตอป
150,000-300,000 บาทตอป
>300,000 บาทตอป
3.9 ระบุหมายเลขโทรศัพทของผูปกครอง (ถามี)
4) ที่อยูของผูปกครอง
4.1 ที่อยู โปรดระบุใหละเอียด เชน บานเลขที่ หมูที่ (ถามี) ซอย (ถามี) ถนน (ถามี)
ชื่อหมูบาน (ถามี) ตําบล อําเภอ จังหวัด และรหัสไปรษณีย เปนตน หากระบุ
ไมครบถวนเอกสารอาจสงไมถึงผูปกครอง
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5) ความประสงคขอกูเงิน ระบุประเภทการกู ไดแก
ไมเคยกูและประสงคจะกู
กูตอเนื่องจาก ม.6
ไมเคยกู และประสงคจะกูเมื่อเขาศึกษา เคยกูในสถาบันอุดมศึกษา/วิทยาลัย
6) กรุณาตรวจสอบขอมูลใหถูกตองครบถวนทุกคอลัมนกอนบันทึกขอมูล (มีเครื่องหมาย *
ตองกรอกขอมูลใหครบ มิฉะนั้นจะบันทึกขอมูลไมได) และคลิก
รายละเอียดดังภาพ

ระบุความสัมพันธ
ระบุระดับการศึกษา

ระบุ อายุ เชื้อชาติ
สัญชาติ ศาสนา

ระบุอาชีพ
ระบุสถานที่ทํางาน ตําแหนง
ระบุรายได

ระบุหมายเลขโทรศัพท (ถามี)
พิมพที่อยูโ ดยละเอียด เชน
บานเลขที่ หมูที่ ซอย (ถามี)
ถนน ตําบล อําเภอ
จังหวัด และรหัสไปรษณีย
ระบุประเภทการกู

คลิกบันทึกขอมูลสวนที่ _2
เมื่อกรอกขอมูลครบถวนแลว

10. จะปรากฏหนาบันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม และแจงวาระบบไดบันทึกขอมูลสวนที่ 2
เรียบรอยแลว และคลิกปุม

คลิก
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11. จะปรากฏหนาบันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหมคลิกปุม

อีกครั้ง

คลิก

12. จะปรากฏหนาขั้นตอนสําหรับนักศึกษาใหม นักศึกษาคลิกที่ขั้นตอนที่ 2 เพื่อพิมพแบบรายงานตัว
ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม

12.คลิก

13. จะปรากฏหนาจอแบบรายงานตัวขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม ระดับปริญญาตรี
“ กําลังสรางแฟมขอมูล กรุณารอสักครู” ดังภาพ
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14. คลิก Open หรือ Save จะปรากฏหนาจอแบบรายงานขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหม ระดับปริญญาตรี
พิมพแบบฟอรม เพื่อนําไปยื่นในวันทีร่ ายงานตัวนักศึกษาใหม ตามวัน เวลา ที่กําหนด

15. ปดหนาจอพิมพแบบรายงานตัว นศ.ใหม คลิกปุม

*** นักศึกษาตองคลิกออกจากระบบทุกครั้ง เมื่อเสร็จสิ้นการเขาใชระบบ***
เพื่อปองกันมิใหผ ูอื่นแกไข/เปลี่ยนแปลงขอมูลของนักศึกษา
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