
ชองทางการย่ืนคํารองออนไลน ภาคการศึกษาที่  1/2565 

 

 ที่ คํารอง การดําเนินการ กําหนดการ 

1. ท.1 คํารองขอเพิ่ม เปลี่ยนกลุมรายวิชา กรณีกลุมเต็ม 

Request to Register for Additional Credits / to Change Study Group  

ยื่นคํารองออนไลน  

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

 (กอนหมดเขตเพิ่มรายวิชา 1 วัน) 
 

Upload file คํารอง (ท.1) ซึ่งไดรับอนุมัติจาก

อาจารยผูสอนและสงมายงั E-mail : 

penjun@sut.ac.th 

8  – 16 สิงหาคม 2565 
(นศ.ติดตามการอนุมัติคํารองในวันถัดไปหากคํารอง

ยังไมไดรับการอนุมัติใหติดตออ.ผูสอน 

 

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เทานัน้ 

 

 

2. ท.16 คํารองขอลงทะเบียนเรียน เกิน / ต่ํากวาหนวยกิตที่กําหนด 

ระดับปริญญาตรี  Request to register for more / less than specified 

credits at undergraduate level 

ยื่นคํารองออนไลน  

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

 (กอนหมดเขตเพิ่มรายวิชา 1 วัน) 
 

Upload file คํารอง (ท.16) ซึ่งไดรับอนุมัติ

จากอาจารยผูสอนและสงมายัง E-mail : 

sawet@sut.ac.th 

8  – 16 สิงหาคม 2565 
 (นศ.ติดตามการอนุมัติคํารองในวันถัดไปหากคํารอง

ยังไมไดรับการอนุมัติใหติดตออ.ผูสอน 

 

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เทานัน้ 

3. ลดรายวิชา 

Reduce Courses 

ยื่นคํารองออนไลน 

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

ภายในวันที่ 9  กันยายน  2565 

4. ขอถอนรายวิชา   

Request Form for Course Withdrawal 

ยื่นคํารองออนไลน 

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

(กอนหมดเขตถอนรายวิชา 1 วนั) 
 

Upload file คํารอง (ท.8) ซึ่งไดรับอนุมัติจาก

ผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติตามแบบฟอรมสง

มายัง E-mail : supavadee@sut.ac.th 
paramapo@sut.ac.th, sawet@sut.ac.th 

 

ภายในวันที่ 13 ตุลาคม 2565 
(นศ.ติดตามการอนุมัติคํารองในวันถัดไปหากคํารอง

ยังไมไดรับการอนุมัติใหติดตออ.ผูสอน) 

 

ภายในวันที่  14  ตุลาคม  2565 
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 ที่ คํารอง การดําเนินการ กําหนดการ 

5. ท. 9 คํารองขอรักษาสถานภาพ/ขอคืนสถานภาพ/ขอกลับเขาศึกษากอนกําหนด   

(ปริญญาตรี) 

Request for Maintaining Student Status/Reinstatement/Early re-

admittance 

ทบ.9 คํารองขอรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา  (บัณฑิตศึกษา) 

Request to Maintain Student Status Graduate Level 

 

Upload file คํารองซึ่งไดรับความเห็นชอบ

จากผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติ (ตามแบบฟอรม 

พรอมแนบใบตรวจสอบจบ เฉพาะบัณฑิต) 

สงมายัง E-mail paramapo@sut.ac.th 

 

 

 

8  – 17 สิงหาคม 2565 

 

6. ทบ.10  คํารองขอคืนสถานภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

Request for Reinstatement of Graduate Student Status 

ภายในภาคการศึกษาที่พนสถานภาพ 

7. ท.11  คํารองขอยายสังกัดสาขาวิชาและเปลี่ยนสาํนักวชิา 

 Request for Change of School and Institute  

Upload file คํารองซึ่งไดรับอนมุัติจาก

อาจารยที่ปรึกษา พรอมใบแสดงผลการศึกษา 

สงมายัง E-mail : sawet@sut.ac.th 

ภายในวันที่ 11  ตุลาคม  2565 

8. ท.12 คํารองขอโอนยาย / เทียบโอนรายวชิาสําหรับนักศึกษาทีเ่ขาใหม 

Request for Course Transfer for New Students 

Upload file คํารองซึ่งไดรับอนมุัติจากหัวหนา

สาขาวชิาสงมายงั 

E-mail : penjun@sut.ac.th 

ภายในวันที่ 12  สิงหาคม  2565 

9. ท.13 คํารองขอเปลี่ยนวชิาเลือก Request for Changing of Elective Courses Upload file คํารองซึ่งไดรับอนมุัติจากหัวหนา

สาขาวชิาสงมายงั 

E-mail : penjun@sut.ac.th 

ภายในวันที่ 12  สิงหาคม  2565 

10. ท.15 คํารองขอลงทะเบียนเปนผูรวมเรียน  

Request to Register as a Visitor 

Upload file คํารองซึ่งไดรับอนมุัติจากหัวหนา

สาขาวชิาสงมายงั 

E-mail : sawet@sut.ac.th 

ภายในวันที่ 28  ตุลาคม  2565 

11. ทบ.16 คํารองขอลงทะเบียนวทิยานิพนธเกินหนวยกิตที่กําหนด ระดับบัณฑิตศึกษา 

Request to Register for of Graduate Thesis, with Credits more than the 

specified limit 

Upload file คํารองซึ่งไดรับความเห็นชอบ

จากผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัต ิ

 (ตามแบบฟอรม)  สงมายัง 

E-mail supavadee@sut.ac.th 

 

8  – 17 สิงหาคม 2565 
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 ที่ คํารอง การดําเนินการ กําหนดการ 

12. ท.17 คํารองขอลงทะเบียนเรียนโดยมีเวลาสอบซ้าํซอน (ป 2 ข้ึนไป) 

Request to Register for Courses with Conflicted Exam Schedules 

Upload file คํารองซึ่งไดรับความเห็นชอบ

จากผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติ (ตาม

แบบฟอรม) 

สงมายัง E-mail supavadee@sut.ac.th 

8  – 17 สิงหาคม 2565 

 

 

13. ท.18 คํารองขอลงทะเบียนเรียนรายวิชานอกเหนือหลักสูตร หรือมีเงื่อนไขเฉพาะ 

Request to register for extra curriculum courses or courses with specific 

conditions 

Upload file คํารองซึ่งไดรับอนมุัติจากหัวหนา

สาขาวชิาสงมายงั 

E-mail : penjun@sut.ac.th 

8  – 17 สิงหาคม 2565 

 

14. ท.21 คํารองขอผอนผันการชําระคาธรรมเนียมฯ  

Request for Postponement of Tuition Fees Payment 

 

 

Upload file คํารองซึ่งไดรับความเห็นชอบ

จากผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติ                

(ตามแบบฟอรม) 

E-mail : sawet@sut.ac.th 

 8 – 18 สิงหาคม 2565 

 

15. ท.95  คํารองขอลาระหวางเรียน  

Request an absence from a class 

 

Upload file คํารองสงที่อาจารยผูสอน 

- 

16. ท.95/1 คํารองขอลาระหวางสอบ  

Request an absence during examination 

ภายใน 1 สัปดาหนบัแตเกิดเหตุ 

17. ท.96  คํารองขอลาออกจากการเปนนักศึกษา  

Request for Resignation as Student  

Upload file คํารองซึ่งไดรับความเห็นชอบ

จากผูมีอํานาจพิจารณาอนุมัติ  

(ตามแบบฟอรม)  สงมายัง 

E-mail paramapo@sut.ac.th 

ภายในภาคการศึกษา 

18. ท.97  คํารองขอลาพักการศึกษา  

Request Form for Leave of Absence from Study  

ภายในภาคการศึกษา 

19. ท.98  คํารองขอเปลี่ยนชื่อ/แกไขขอมูลระเบียนประวัต ิRequest to change name / 

to edit personal record 

Upload file คํารองสงมายัง E-mail : 

sawet@sut.ac.th 

พรอมแนบหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ที่อยู สําเนา

บัตรประจาํตัวประชาชน 

 

หมายเหตุ  1. นศ.ที่ไมมีรายวชิาลงทะเบียน (ลาพัก)  หรือลงครบโครงสรางหลักสตูรแลวแตยังไมสําเร็จการศึกษา (รักษาสภาพการเปนนักศึกษา) ยื่นคํารองฯ ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 

ติดตอสอบถาม  ฝายทะเบียนนกัศึกษา 044 – 223016 – 7, 3094     
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