
 
ค ำร้องขอผ่อนผันกำรช ำระค่ำธรรมเนียมฯ 
Request for Postponement of Tuition Fees Payment 

ท. 21 

 

เรียน  อธิกำรบด ี   Dear Rector 
 ข้าพเจ้า ( นาย / นาง / นางสาว )  I am  ( Mr./ Mrs. / Miss )__________________________________________________________________ 
เลขประจ าตัว  Student Code ________________เป็นนักศึกษาระดับ  a student at    ปริญญาตร ี Undergraduate    บัณฑิตศึกษา  Graduate level 
สังกัดส านักวิชา  the Institute of _____________________________________สาขาวิชา  School of _________________________________________ 
คะแนนเฉลี่ยสะสม  GPAX ___________ จ านวนหนว่ยกิต  No. of credits earned_________ 
 มีความประสงค์ขอผ่อนผันการช าระค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนเรียน    โดยไม่ต้องเสียค่าปรับ ( กรณีช าระภายใน  4  สัปดาห์นับจากวันเปิดภาค ) 
wish to postpone the payment for registration fees without being fined ( If paid within 4 weeks from the commencement of the trimester ) 
ภาคการศึกษาที่  Trimester ________ ปีการศึกษา  Academic Year _______________    เนื่องจาก  ระบสุำเหตุกำรขอผ่อนผันให้ชัดเจนที่สุด  because 
(specify reasons, as explicitly as posible)____________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

กรุณำกรอกข้อมูลต่อดำ้นหลัง  Turn over to continuse   
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะน าเงินมาช าระให้ครบถ้วนภายใน I promise to pay the full amount on   วันที่Date ______เดือนMonth_____________พ.ศ. Year _______ 
หำกพ้นก ำหนดแล้วและขำ้พเจ้ำยังไมน่ ำเงินมำช ำระ  ขำ้พเจ้ำยินยอมให้มหำวิทยำลัยด ำเนินกำรตำมระเบียบ  
If I fail to do so, I consent to the university taking action in accordance with the university rules and regulations. 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  For your kind consideration. 

**นักศึกษาที่ขอผ่อนผันการช าระค่าธรรมเนียม  ภายหลังสัปดาห์ที่ 4  นับจาก 
วันเปิดภาค    จะต้องเสียค่าปรับการช าระเงินล่าช้า  ดังนี้ 
***Students asking for postponement until after the 4th week of the 
trimester shall be fined for late payment as follows: 
-ระดับปริญญาตรีUndergraduate ค่าปรับวันละ 20 บาท  20 Baht/per day 
-ระดับบัณฑิตศึกษาGraduate  ค่าปรับวันละ  50  บาท  50 Baht/per day 

ลงชื่อ  Signature ____________________________________________ 
วันที่  Date _________________________________________________ 
หากค าร้องมีปัญหาติดต่อ นศ. ได้ที่    N.B.    For more information, 
โทรศัพท์  please call _________________________________________ 
หรือ or E – mail _____________________________________________ 

หมำยเหต ุ กรณีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่รอผลการพจิารณาให้รับทุนการศึกษาที่คณาจารย์ได้รับทุนวจิัยจากแหลง่ทุนภายนอก  โปรดแนบหลกัฐานแบบเสนอชื่อ
นักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษามาด้วย 
Note : In case of graducate student awaiting the scholarship following faculties receiving external research gr, please attach an evidence of 
their name being nominated for that scholarship. 

1.  ควำมเห็นของอำจำรย์ที่ปรึกษำ  Advisor’s Comments 2.  ผลกำรพิจำรณำของมหำวิทยำลยั  University’s Decision 

 เห็นสมควรอนุมัติ  should be approved 
 เห็นสมควร ไม่อนุมัติ  should not be approved 
      เนื่องจาก  Reasons _______________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
ลงชื่อ  Signature 
 
 
__________________________________________________________ 
( ________________________________________________________ ) 
วันที่  Date _________________________________________________ 

 อนุมัติ  Apporved 
 ไม่อนุมัติ  Not approved 
 อื่น ๆ  Others __________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
ลงชื่อ  Signature 

(รองศาสตราจารย์ ดร. ยุพาพร    รักสกุลพิวัฒน์) 
ผู้อ านวยการศูนยบ์ริการการศึกษา 

(Assoc. Prof. Dr. Yupaporn    Ruksakulpiwat) 
Director, The Center for Educational Services 

วันที่  Date ______________________________________________ 
 

            *นกัศึกษาทีย่ื่นค าร้องแล้ว   กรุณาติดตามผลการพิจารณาของมหาวทิยาลัยได้จาก  http://www.reg.sut.ac.th   โดยเข้า Login ดว้ยรหัสผา่นของนกัศึกษา 

  ภาระค่าใช้จ่าย / ทุน    ชอ่งวันผอ่นช าระ    หากไม่พบข้อมูลให้ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบยีนนักศึกษา    ศูนยบ์ริการการศึกษา    อาคารเรียนรวม 2 
            *Students who have submitted the request can follow up the matter at http://www.reg.sut.ac.th  by  Login using student’s code 

  Expenses/Scholarships    Date  for postponed payment.  If information is not found, contact officers of Student Registration 
Section, Center for Educational Services 
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ข้อมูลส่วนตัวนักศึกษำ  Student’s  Personal Details 
 
1.  จ านวนสมาชิกในครอบครัว  No. of family members ___________________คน persons    จ านวนพี่น้อง ( รวม นศ. ด้วย ) No. of brothers & sisters 
     ( students included) (e.g. 1st child etc.)___________คน  persons    นศ. เป็นบุตรล าดับที่  Order in the family __________ 
     ( ระบุรายละเอียด )  (Specify details)_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
2.  สภาพหรือฐานะของครอบครัว ( ระบุรายละเอยีด )  Family status (Specify details) ____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
3.  ผู้ให้การอุปการะดา้นการศึกษา  คือ  Name/Names of educational supporter/supporters _____________________________________________ 
     ประกอบอาชีพ  Occupation ________________________________________รายได้  Income ________________บาทต่อเดือน  Baht per month 
 
4.  ที่พักอาศัยของนักศึกษา Student’s Accommodation    หอพกัมหาวทิยาลัย University Dorm    บ้านตนเอง Own home    พักนอกมหาวิทยาลัย 
     Off campus ( ระบุ )  ( Specify )___________________________________________________________________________________________ 
     ค่าที่พกั  Rental Fees __________________บาทต่อเดือน  Baht per month 
 
5.  ประมาณการค่าใช้จ่ายสว่นตัวของนักศึกษา  Personal expenses ______________________________บาทต่อเดือน  Baht per month 
 
6.  อื่น ๆ  Others _________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
7.  ที่อยู ่ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้อุปการะด้านการศึกษา  Addresses and phone numbers of educational supporter/supporters 
     บา้นเลขที่ House No.__________หมู่ที่ Village No._______ซอย Lane _______________________ถนน Street/Road _______________________ 
     ต าบล Subdistrict ____________________________อ าเภอ District __________________________จังหวัด Province ______________________ 
     รหัสไปรษณีย์  Postal Code _____________________โทรศัพท์  Phone Numbers______________________________ 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ  I testify that the above details are true and correct. 
 
 
 ลงชื่อ  Signature ____________________________________________ 

( ___________________________________________ ) 
วันที่  Date _________________________________________________ 
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