
รับค ำร้องขอคืนสภำพกลับเข้ำศึกษำต่อ ภำคเรียนที่ 1/2565 
หมดเขต วันท่ี 14 มิถุนำยน 2565 

 

ขอเปิดรำยวชิำ ภำคเรียนที่ 1/2565 (กรณีนักศึกษำตกค้ำง) 
หมดเขต วันท่ี 15 มิถุนำยน 2565 

 

ขอรักษำสภำพกำรเป็นนักศึกษำ  
หมดเขต วันท่ี 15 – 28 มิถุนำยน 2565 
ลงทะเบียนเรียน ภำคเรียนที่ 1/2565 

วันที่ 15 – 26 มิถุนำยน 2565 
 

ยื่นค ำร้องขอส ำเร็จกำรศึกษำ ภำคเรียนที่ 1/2565 
หมดเขต วันท่ี 22 กรกฎำคม 2565 (เพื่อตรวจสอบข้อมูล) 

 



ขั้นตอนกำรย่ืนเอกสำรต่ำง ๆ 
ขอลงทะเบียนเรียนตำมแผนกำรเรียน  เนื่องจำกเลยระยะเวลำ  ขอลงทะเบียนเพ่ิมรำยวิชำเรียน (กรณี ติด F หรือ W) 

ขั้นตอนท่ี 1 นักศึกษาเขียนใบค าร้องขอลงทะเบียนเรียน (ตามแผนการเรียน) 
 

 ขั้นตอนท่ี 1 นักศึกษาเขียนใบค าร้องขอ เพ่ิม / เปลี่ยน / ถอน / การ
ลงทะเบียนโดย  ระบุรหัสวิชา –ชื่อวิชา รุ่น/กลุ่ม ให้ชัดเจน 

ขั้นตอนท่ี 2 นักศึกษาน าใบลงทะเบียนตาม ขั้นตอนที่ 1  ผ่านความเห็นชอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษา และหัวหน้าสาขาวิชา ลงนาม 

 ขั้นตอนท่ี 2 นักศึกษาน าใบเพ่ิมรายวิชา ตามข้ันตอนที่ 1 ผ่านความเห็นชอบ 
จากอาจารย์ที่ปรึกษา และหัวหน้าสาขาวิชา ลงนาม 

ขั้นตอนท่ี 3 ยื่นใบค าร้อง ขั้นตอนที่ 2 มาที่งานทะเบียน เพ่ือลงทะเบียนเรียน
ให้กับนักศึกษา 

 ขั้นตอนท่ี 3 น าใบเพ่ิมรายวิชา ไปขอความเห็นอาจารย์ผู้สอน (ลงชื่อใน   
ช่องหมายเหตุ) กรณีอาจารย์รับลงทะเบียนเรียนเพ่ิมรายวิชา 

ขั้นตอนท่ี 4 นักศึกษาเข้าระบบทะเบียนออนไลน์ เพ่ือปริ้นใบช าระเงิน
ค่าลงทะเบียนเรียน ที่งานการเงิน  
 

 ขั้นตอนท่ี 4 นักศึกษาส่งใบค าร้องเพ่ิมรายวิชา จากข้ันตอนที่ 3   
ที่งานทะเบียน  ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 

ขอลำพักกำรศึกษำ(กรณีมีรำยวิชำเรียนเทอมถัดไป)  ขอรักษำสภำพกำรเป็นนักศึกษำ (กรณีไม่มีรำยวิชำเรียน) 
ขั้นตอนท่ี 1 นักศึกษาเขียนใบค าร้องขอลาพักการศึกษา 

 
 ขั้นตอนท่ี 1 นักศึกษาเขียนใบค าร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 

 
ขั้นตอนท่ี 2 นักศึกษาน าใบค าร้องขอลาพักการศึกษา ตามข้ันตอนที่ 1     

ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และหัวหน้าสาขาวิชา 
ลงนาม 

 ขั้นตอนท่ี 2 นักศึกษาน าใบค าร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา          
ตามข้ันตอนที่ 1 ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา    
และหัวหน้าสาขาวิชา ลงนาม 

ขั้นตอนท่ี 3 ยื่นใบค าร้อง ขั้นตอนที่ 2 มาที่งานทะเบียน  
เพ่ือลงค่าธรรมเนียมลาพักการศึกษาให้กับนักศึกษา  
จ านวน 500 บาท 

 ขั้นตอนท่ี 3 ยื่นใบค าร้อง ขั้นตอนที่ 2 มาที่งานทะเบียน  
เพ่ือลงค่าธรรมเนียมรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาให้กับนักศึกษา  
จ านวน 500 บาท 

ขั้นตอนท่ี 4 นักศึกษาช าระเงินที่งานการเงิน ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ฯ   
และส่งใบค าร้อง ตามข้ันตอนที่ 3 คืนงานทะเบียน 

 ขั้นตอนท่ี 4 นักศึกษาช าระเงินที่งานการเงิน ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ฯ   
และส่งใบค าร้อง ตามข้ันตอนที่ 3 คืนงานทะเบียน 

     
 

 



นักศึกษำถูกถอนสภำพ  และต้องกำรคืนสภำพ   ขอคืนสภำพกลับเข้ำเป็นนักศึกษำ (กรณีลำพักกำรศึกษำไว้) 
ขั้นตอนท่ี 1 นักศึกษาเขียนใบค าร้องขอคืนสภาพ หรือขอลาพักการศึกษา 

  
 ขั้นตอนท่ี 1 นักศึกษาเขียนใบค าร้องขอคืนสภาพกลับเข้าเป็นนักศึกษา 

 
ขั้นตอนท่ี 2 นักศึกษาน าใบค าร้อง ตามขั้นตอนที่ 1 ผ่านความเห็นชอบจาก

อาจารย์ที่ปรึกษา และหัวหน้าสาขาวิชา ลงนาม 
 ขั้นตอนท่ี 2 นักศึกษาน าใบค าร้อง ตามขั้นตอนที่ 1 ผ่านความเห็นชอบจาก

อาจารย์ที่ปรึกษา และหัวหน้าสาขาวิชา ลงนาม 
ขั้นตอนท่ี 3 ยื่นใบค าร้อง ขั้นตอนที่ 2 ที่งานทะเบียน เพ่ือลงค่าธรรมเนียม

รายการละ 500 บาท รวมเป็นเงิน จ านวน 1,500 บาท  
 ขั้นตอนท่ี 3 ยื่นใบค าร้อง ขั้นตอนที่ 2 ที่งานทะเบียน เพ่ือลงค่าธรรมเนียม  

ขอคืนสภาพกลับเข้าเป็นนักศึกษา จ านวน 500 บาท 
ขั้นตอนท่ี 4 นักศึกษาช าระเงินที่งานการเงิน ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ฯ   

และส่งใบค าร้อง ตามข้ันตอนที่ 3 คืนงานทะเบียน 
 ขั้นตอนท่ี 4 นักศึกษาช าระเงินที่งานการเงิน ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ฯ   

และส่งใบค าร้อง ตามข้ันตอนที่ 3 คืนงานทะเบียน 

 

 

ขอลำออกจำกกำรเป็นนักศึกษำ  ขอเปลี่ยนค ำน ำหน้ำนำม  / เปลี่ยนชื่อ / เปลี่ยนนำมสกุล 
ขั้นตอนท่ี 1 นักศึกษาเขียนใบค าร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา   ขั้นตอนท่ี 1 นักศึกษาเขียนใบค าร้องทั่วไป เรื่อง ตามวัตถุประสงค์  เช่น    

ขอเปลี่ยนค าน าหน้านาม / เปลี่ยนชื่อ/ เปลี่ยนนามสกุล     
พร้อมแนบหลักฐาน และส าเนาบัตรประชาชน 

ขั้นตอนท่ี 2 นักศึกษาน าใบค าร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา 
ตามข้ันตอนที่ 1 ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา    
และหัวหน้าสาขาวิชา ลงนาม 

 ขั้นตอนท่ี 2 นักศึกษาน าใบค าร้องทั่วไป พร้อมแนบหลักฐานและเอกสาร 
ตามข้ันตอนที่ 1 ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา    
และหัวหน้าสาขาวิชา ลงนาม 

ขั้นตอนท่ี 3 นักศึกษาใบค าร้องตาม ขั้นตอนที่ 2 ไปติดต่อที่ห้องสมุด      
เพ่ือตรวจสอบการยืมหนังสือ 

 ขั้นตอนท่ี 3 ยื่นใบค าร้อง ขั้นตอนที่ 2 มาที่งานทะเบียน  
 

ขั้นตอนท่ี 4 นักศึกษาติดต่องานการเงิน ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ฯ  เพ่ือ
ตรวจสอบหนี้ค้างช าระ  และส่งเอกสารให้งานทะเบียน 

 ขั้นตอนท่ี 4 ตรวจสอบข้อมูลในระบบทะเบียนออนไลน์  หลังจากยื่นเอกสาร 
ประมาณ  2 สัปดาห์ 

 

 

 



ขอแจ้งส ำเร็จกำรศึกษำ  
ขั้นตอนที่ 1 นักศึกษายื่นใบค ารอ้งขอแจ้งส าเร็จการศึกษา ผ่านระบบทะเบียนออนไลน์   
ขั้นตอนที่ 2 นักศึกษาปริ้นแบบขอแจ้งส าเร็จการศึกษา ตามขั้นตอนที่ 1 และแนบหลักฐานการตรวจสอบจบ  

ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และหัวหน้าสาขาวิชา ลงนาม 
ขั้นตอนที่ 3 นักศึกษาน าใบค าร้องตาม ขั้นตอนที่ 2 ไปติดต่อที่ห้องสมุด  เพือ่ตรวจสอบการยมืหนังสอื 
ขั้นตอนที่ 4 นักศึกษาติดต่องานการเงิน ช้ัน 2 คณะครุศาสตร์ฯ  เพื่อตรวจสอบหนีค้้างช าระ   

และจ่ายเงินคา่ธรรมเนยีมขอขึ้นทะเบียนบัณฑติ และคา่ขอใบรายงานผลการศึกษา จ านวน 1,300 บาท  
กรณีแจ้งส ำเร็จกำรศึกษำและขึ้นทะเบียนพรอ้มช ำระเงินไปแล้ว  แต่ยังไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ   
ให้ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนที่ 1 ถึงข้ันตอนสดุทำ้ย แต่ไมต่้องช ำระเงิน จ ำนวน 1,300 บำทซ้ ำอีกครั้ง 

ขั้นตอนที่ 5 ส่งเอกสารที่งานทะเบียน  ประกอบด้วย 
1. รูปถ่ายชุดครยุ  ขนาด 1 นิว้  จ านวน 5 รูป  (ตัดขอบสีขาวออกให้หมด)  

และเขยีนชื่อ – นามสกลุ  หลังรูปถ่าย (ทุกใบ) 
 

2. แบบขอแจ้งส าเร็จการศกึษา จ านวน 1 แผ่น 
ขอให้นักศึกษาทุกคนตรวจสอบความถูกต้องของใบแจ้งส าเร็จการศึกษา ชื่อ – นามสกุล(ไทย) และ(อังกฤษ)  
วัน/เดือน/ปีเกิด  และรหัสประจ าตัวประชาชน  ให้ครบถ้วนถูกต้อง   
(กรณีพบว่ำไม่ถูกต้อง ให้ใช้ปำกกำสีแดง เขียนใหม่ให้ถูกต้อง) 
 

3. ใบตรวจสอบจบ ตามโครงสร้างหลักสูตร จ านวน 1 ชุด 
โดยขอให้อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาตรวจสอบรายวิชาทั้งหมดตามโครงสร้างหลักสูตร  
รวมทั้งรายวิชาเรียนแทน ให้ครบถ้วนถูกต้อง (หำกพบว่ำไม่ถูกต้อง ให้แก้ไขด้วยปำกกำสีแดง ให้ถูกต้อง) 
 

 



ขอเปิดรำยวิชำเรียน (กรณีนักศึกษำตกค้ำง)  ขอผ่อนผันกำรช ำระเงิน (กรณีเลยระยะเวลำ ตำมระบบทะเบียน) 
ขั้นตอนท่ี 1 นักศึกษาเขียนใบค าร้องทั่วไป เรื่องขอเปิดรายวิชาเรียน  

ใส่รหัสวิชา และ ชื่อรายวิชาให้เรียบร้อย  พร้อมแจ้งข้อมูล  
ความจ าเป็นที่ต้องการเปิดรายวิชา 

 ขั้นตอนท่ี 1 นักศึกษาเขียนใบค าร้องขอผ่อนผันการช าระเงินค่าลงทะเบียน
เรียน พร้อมระบุ สาเหตุ สภาพปัญหา  ของการขอผ่อนผัน 

ขั้นตอนท่ี 2 นักศึกษาติดต่ออาจารย์ผู้สอน เพื่อลงนามรับทราบ  ขั้นตอนท่ี 2 นักศึกษาน าใบค าร้องขอผ่อนผันการช าระเงิน ตามขั้นตอนที่ 1 
ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และหัวหน้าสาขาวิชา 
ลงนาม 

ขั้นตอนท่ี 3 นักศึกษาน าใบค าร้องทั่วไปเรื่อง ขอเปิดรายวิชา 
ตามข้ันตอนที่ 1 ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา    
และหัวหน้าสาขาวิชา ลงนาม 

 ขั้นตอนท่ี 3 ยื่นใบค าร้อง ขั้นตอนที่ 2 มาที่งานทะเบียน  เพื่อตรวจสอบ
ข้อมูล และเสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ 
 

ขั้นตอนท่ี 4 นักศึกษายื่นใบค าร้องที่งานทะเบียน พร้อมใบตรวจสอบจบ  ขั้นตอนท่ี 4 นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลในระบบทะเบียนออนไลน์  และช าระ
เงินที่งานการเงิน  ชั้น 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม งวดแรก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


