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การ Upload ภาพชุดครุย 

 

1.ขอควรทราบ 

- URL/Link ที่ใชดําเนินการนี้ ใชสําหรับการUploadรูปเทานั้น หามนําไปใชในงานอื่น 

- ไฟลรูปตองทําการตรวจสอบไวรัส กอนการดําเนินการ 

 

2. ตัวอยางภาพ 

   ปริญญาตรี 

  ปริญญาโท 

  ปริญญาเอก 
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3. การเขาระบบ  เขาตาม LINK ที่กําหนดใหเทานั้น 

 
- ปอนรหัสประจําตัว  (รหัสนักศึกษา)  

- รหัสผาน  

- กด  ตรวจสอบ 

 

 
- กดปุม Upload ภาพชุดครุย (แสดงในชวงเวลาที่กําหนดเทานั้น)  

 

  

http://reg7.sut.ac.th/registrar/login.asp
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4. คูมือการใชงาน/คําแนะนาํ 

  
 - กรุณาอานคูมือการใชงาน 

- อานคําแนะนําฯ 

- ขนาดภาพสําหรับ Upload ตองมีขนาดตามที่กําหนดเทานั้น (กรณีเตรียมภาพไดเอง) 

- เครื่องมือในการ Crop ภาพ ตาม Link ที่ใหไว  โดยมีการใชงานดังไฟล PDF   

 
5. การ Upload ภาพ 

 
1) เลือกไฟล (ที่ทําการ Crop ไวเรียบรอยแลว) โดยคลิกปุม Browse…  (การแสดงผลในแต Browser 

อาจแตกตางกัน) 

 2) เลือกไฟลที่เตรียมไว (Crop เรียบรอยแลว)  

 
 

 

  

 

https://www.croptofit.com/?crop=350x465
http://reg7.sut.ac.th/iupload/uploadimg/CropGra.pdf
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 3) จะแสดงชื่อไฟล-ที่อยูไฟล 

 4) กดปุม Upload ภาพ  
 

5.1 Upload ภาพ ไมสําเร็จ 

 
- กรณีท่ีภาพไมเปนไปตามคุณสมบัติที่กําหนดไว จะแสดงขอความแจง ใหดําเนินการ Crop ใหม 

(อาจมีบาง Browser ไมรองรับ จะแสดงขอความนี้ทุกครั้ง ใหทําการเปลี่ยน Browser ใหม) 
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5.2 Upload สําเร็จ 

 
- กรณี Upload สําเร็จ จะแสดงผลการUpload พรอมภาพที่ Upload เขา 

 

5.3 แบบสํารวจ 

 
- ขอความรวมมือตอบแบบสํารวจประเมินความพึงพอใจ หลังการ Upload แลวเสร็จ 
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6. สถานะผลการ Upload ภาพ 

 เมื่อบัณฑิตทําการ Upload ภาพ เขาสูระบบสําเร็จ จะแสดงสถานะเปน สงภาพแลวรอการตรวจสอบ 

 
- กรณีท่ีดําเนินการแลวเสร็จ สามารถ Upload ภาพใหมเพื่อทับไฟลภาพเดิมได(กรณีตองการเปลี่ยนภาพ) 

หากเจาหนาที่ยังไมทําการปรับสถานะ 

- ในกรณีท่ีเจาหนาที่ทําการตรวจสอบภาพ และทําการปรับสถานะจะแสดงผลในกรณีตาง ๆ ดังนี้ 

 

6.1 สงภาพถูกตองเรียบรอย การดําเนินการแลวเสร็จ (ไมสามารถ Upload ใหมได) ภาพจะสงเขาระบบฯ วันถัดไป

เมื่อเขาระบบลงทะเบียนฯ ตรวจสอบภาพท่ีเมนู ระเบียนประวัติ ภาพที่แสดงจะเปนภาพชุดครุย  
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6.2 ภาพไมผาน Upload มาใหม หากเจาหนาที่ทําการตรวจสอบแลวพบวา ภาพไมถูกตอง ความชัดไมเพียงพอ หรือ

สวมครุยไมถูกตอง ฯลฯ จะมีขอความแจงใตสถานการณUpload 

 - บัณฑิตตองทําการเตรียมไฟล และ Upload ไฟลภาพใหม และรอการตรวจสอบผลจากเจาหนาที่อีกครั้ง 

 
 

6.3 กําลังตรวจสอบภาพ เจาหนาที่กําลังตรวจสอบภาพ ในระหวางนี้ไมสามารถทําการ Upload ไฟลใหมได 

 
 

  

ขอความแจง 

แสดงบริเวณนี้ 

somnuk
Rectangle

somnuk
Typewriter
สถานะการ
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7. ติดตอสอบถาม 

ฝายประมวลผลและขอมูลบัณฑิต โทรศัพท 0-4422-3028 

 E-mail  graduate@sut.ac.th 
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