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ขันตอนการขึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

เข้าสู่เว็บไซต์ระบบบริการการศึกษาที่ www.reg.su.ac.th
เข้าเมนู “ค้นหารหัสนักศึกษา” พิมพ์ชื่อและนามสกุล แล้วกดค้นหา จะพบรหัสประจาตัวนักศึกษา
เข้าเมนู “หน้าเริ่มต้น” เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ระบบบริการการศึกษาที่ www.reg.su.ac.th อีกครั้ง
เข้ า เมนู “เข้ าสู่ ร ะบบ” พิ ม พ์ร หั ส ประจ าตั ว นั ก ศึก ษาที่ค้ น หาได้จ ากข้อ 2. ในช่ อ ง “รหั ส ประจ าตั ว ” และ
“รหัสผ่าน” (ซึ่งรหัสประจาตัว และ รหัสผ่าน เป็นรหัสเดียวกัน)
กรอกประวัติส่วนตัวของนักศึกษาให้ครบถ้วน และตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนกด “บันทึก”
(หากกด “บันทึก” แล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ หากต้องการแก้ไขข้อมูลให้ติดต่อเขียนคาร้องขอแก้ไขข้ อมูล
ที่กองบริหารงานวิชาการ)
เปลี่ยนรหัสผ่าน โดยขอให้ตรวจสอบ ดังนี้
6.1 เปลี่ยนแป้นพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ
6.2 ไม่กด Caps Lock ค้างไว้
6.3 ความยาวของรหัสผ่านไม่ควรเกิน 13 หลัก
6.4 ควรตั้งรหัสผ่านเป็นภาษาอังกฤษและตัวเลขเท่านั้น โดยไม่ควรใช้เครื่องหมายใดๆ
6.5 ควรเก็บรหัสผ่านไว้เป็นความลับ ไม่บอกเพื่อนหรือผู้อื่นทราบ และหากเกิดความผิดพลาดในข้อมูลต่างๆ
ของนักศึกษา นักศึกษาต้องรับผิดชอบความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งหมด
6.6 ผู้ปกครองสามารถติดต่อขอรหัสผ่านของผู้ปกครองที่กองบริหารงานวิชาการ
พิมพ์ใบแจ้งยอดการชาระเงิน และไปชาระเงินที่ธนาคารตามใบแจ้งยอดภายในวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2562
หากไม่ ช าระเงิน ภายในระยะเวลาที่ กาหนดจะถือ ว่ าผู้ ผ่ านการคัด เลื อ กเข้ าศึ กษาในมหาวิท ยาลั ยศิ ล ปากร
“พ้นสภาพการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย” ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต พ.ศ. 2560 (ข้อ 25)
** หากนักศึกษาชาระเงินค่าขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาไม่สามารถขอคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ
ทั้งสิ้น**
ยื่นเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและเอกสารที่ใช้ในการเปิดบัญชีเพื่อทาบัตรนักศึกษาตามวัน
และเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กองบริหารงานวิชาการ พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์ 0-3425-5091 , 0-3425-5750 , 06-3245-4243
โทรศัพท์ 0-3425-3910-19,0-3425-3840-4 ต่อ 22340-41
โทรสาร : 0-3425-5807
สานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
โทรศัพท์ 0-3259-4043-50 กด 41140
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
41045-47
คณะวิทยาการจัดการ
41113
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Website: www.reg.su.ac.th
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ติดต่อคณะวิชาต่างๆ
คณะวิชา

Website

เบอร์โทรศัพท์

จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์

www.finearts.su.ac.th/education 0-3427-1379

สถาปตยกรรมศาสตร์

www.arch.su.ac.th

0-2433-9970

โบราณคดี

www.archae.su.ac.th

0-2408-7671

มัณฑนศิลป

www.decorate.su.ac.th

0-3427-5030 , 0-3427-0413

อักษรศาสตร์

www.arts.su.ac.th

0-3425-5096-7

ศึกษาศาสตร์

www.educ.su.ac.th

0-3425-8881-3

วิทยาศาสตร์

www.sc.su.ac.th

0-3424-5303

เภสัชศาสตร์

www.pharm.su.ac.th

0-3425-5800

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

www.eng.su.ac.th

0-3421-9364-9

ดุริยางคศาสตร์

www.music.su.ac.th

0-2001-9292 , 0-2880-8660

สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

www.asat.su.ac.th

วิทยาการจัดการ

www.ms.su.ac.th

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร

www.ict.su.ac.th

วิทยาลัยนานาชาติ

www.suic.org

0-3259-4037-8,
0-3259-4043-50 ต่อ 41138,41140
0-3259-4028,
0-3259-4043-50 ต่อ
41045,41046,41047
0-3259-4028,
0-3259-4043-50 ต่อ 41113 (เพชรบุรี)
0-2849-7522,
0-2880-8361-3 ต่อ 500
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อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ค่าธรรมเนียมการทาบัตรประจาตัวนักศึกษา
เป็นไปตามอัตราที่มหาวิทยาลัยประกาศกาหนด
ค่าเบียประกันอุบัติเหตุ
เป็นไปตามอัตราที่มหาวิทยาลัยประกาศกาหนด

สาหรับนักศึกษาโครงการปกติ
-

ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ทุกสาขาวิชา)
ค่าประกันของเสียหาย (ทุกสาขาวิชา)
ค่าธรรมเนียมการพัฒนาภาษาอังกฤษ (ทุกสาขาวิชา)

เป็นเงิน 1,000 บาท
เป็นเงิน 1,500 บาท
เป็นเงิน 500 บาท

ค่าธรรมเนียมการศึกษา แยกตามกลุ่มสาขาวิชาและคณะวิชา ดังนี
กลุ่มสาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
-

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะมัณฑนศิลป์

ภาคการศึกษาละ 22,000 บาท
ภาคการศึกษาละ 22,000 บาท
ภาคการศึกษาละ 22,000 บาท

กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ – มนุษยศาสตร์
-

-

คณะโบราณคดี
สาขาวิชาโบราณคดี สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น หรือ สาขามานุษยวิทยา
สาขาวิชาอื่นๆ
คณะอักษรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาการจัดการชุมชน

ภาคการศึกษาละ
ภาคการศึกษาละ
ภาคการศึกษาละ
ภาคการศึกษาละ

17,000
15,000
15,000
15,000

บาท
บาท
บาท
บาท

ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-

คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท
ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
-

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-

คณะเภสัชศาสตร์

ภาคการศึกษาละ 23,000 บาท
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สาหรับนักศึกษาโครงการพิเศษ
-

ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ทุกสาขาวิชา)
ค่าประกันของเสียหาย (ทุกสาขาวิขา)
ค่าบารุงมหาวิทยาลัย (ทุกสาขาวิชา)
ค่าธรรมเนียมการพัฒนาภาษาอังกฤษ (ทุกสาขาวิชา)

เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน

1,000
1,500
4,000
500

บาท
บาท
บาท
บาท

ค่าธรรมเนียมพิเศษ
คณะวิชา
คณะเภสัชศาสตร์

วิธีรับเข้า/สาขา
ปริญญาอีกสาขาหนึ่ง

จานวนเงิน
5,000 บาท

ค่าลงทะเบียนวิชาเรียนตามแผนการศึกษาที่ระบุไว้ในโครงสร้างหลักสูตร
คณะวิชา
คณะมัณฑนศิลป์
คณะอักษรศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

วิธีรับเข้า/สาขา
สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
สาขาวิชาเอเชียศึกษา
สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
และสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
วิทย์เพิ่มพิเศษ
เภสัชเพิ่มพิเศษ
ปริญญาอีกสาขาหนึ่ง
นักศึกษาเพิ่มพิเศษ
สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร

จานวนเงิน
35,000 บาท
25,000 บาท
26,000 บาท
30,000 บาท
52,000 บาท
57,600 บาท
31,000 บาท
26,000 บาท

สาหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ (ทุกสาขาวิชาเอก ยกเว้นสาขาวิชาการจัดการชุมชน)
คณะดุริยางคศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และวิทยาลัยนานาชาติ ใช้อัตราค่าธรรมเนียมดังนี้
-

ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ทุกสาขาวิชา)
ค่าประกันของเสียหาย (ทุกสาขาวิขา)
ค่าบารุงมหาวิทยาลัย (ทุกสาขาวิชา)

เป็นเงิน 1,000 บาท
เป็นเงิน 1,500 บาท
เป็นเงิน 4,000 บาท

-

ค่าธรรมเนียมการพัฒนาภาษาอังกฤษ (ทุกสาขาวิชา)

เป็นเงิน

500 บาท

ค่าธรรมเนียมพิเศษ
คณะวิชา
วิทยาลัยนานาชาติ

วิธีรับเข้า/สาขา
สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล

จานวนเงิน
30,000 บาท

วิธีรับเข้า/สาขา
สาขาวิชาการแสดงดนตรี
สาขาวิชาดนตรีแจ็ส
สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์
สาขาวิชาดนตรีและธุรกิจบันเทิง
ทุกสาขาวิชาเอก
ยกเว้นสาขาวิชาการจัดการชุมชน

จานวนเงิน
65,000 บาท

ค่าลงทะเบียนวิชาเรียน
คณะวิชา
คณะดุริยางคศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

65,000 บาท
50,000 บาท
25,000 บาท
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คณะวิชา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วิทยาลัยนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)

วิธีรับเข้า/สาขา
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล (นศ.ไทย)
สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล
(นศ.ต่างประเทศ)
สาขาวิชาการตลาดและการจัดงานและกิจกรรม
สันทนาการ
สาขาวิชาการจัดการตราสินค้าหรูหรา

จานวนเงิน
30,000 บาท
35,000 บาท
25,000 บาท
90,000 บาท
120,000 บาท
150,000 บาท
90,000 บาท
90,000 บาท

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าลงทะเบียนวิชาเรียนที่ระบุในประกาศฉบับนี้เป็นเพียงการประมาณการ
เท่านั้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงตามจานวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนวิชาเรียนจริง

