คาร้ องทั่วไป
เขียนที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลาปาง
วันที่..................เดือน...............................พ.ศ.................

เรื่ อง...............................................................................................................................
เรียน..............................................................................................................................
๑
ข้าพเจ้า :
นาย
นางสาว
นาง ...................................................................รหัสนักศึกษา........................................................
ระดับ :
ปวส.
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
หลักสูตร........................................................คณะ.............................................................. สาขาวิชา..........................................................
๒ มีความประสงค์
๒.๑ ผ่อนผันการชาระเงินค่า.................................................................................ประจาภาคเรี ยนที่................ปี การศึกษา.......................................
๒.๒ ขอทาบัตรประจาตัวนักศึกษาใหม่ เนื่องจาก
หาย
หมดอายุ พร้อมหลักฐาน
ใบแจ้งความ
บัตรเก่า
๒.๓ ขอแก้ไข
คานาหน้าชื่อ
ชื่อ
สกุล พร้อมหลักฐาน คือ...................................................................................................
๒.๔ ขอลงทะเบียนเรี ยนข้ามเขตพื้นที่จาก
เชียงใหม่
เชียงราย
ตาก
พิษณุโลก
น่าน
พร้อมรายละเอียด คือ......................................................................................................................................................................................
๒.๕ ขอเปิ ดรายวิชาเพิม่ ภาคเรี ยนที.่ ..............ปี การศึกษา.............. รหัสวิชา....................................ชื่อวิชา..................................................................
จานวน...................หน่วยกิต ชื่ออาจารย์ผสู้ อน......................................................เนื่ องจาก................................................................................
๒.๖ ขอลงทะเบียนเรี ยน
ต่า
เกิน กว่าที่กาหนด จากเดิมจานวน...........................หน่วยกิต เป็ นจานวน..........................หน่วยกิต
พร้อมรายละเอียดหลักฐานบัตรลงทะเบียนเรี ยนของนักศึกษา
มี
ไม่มี
ประจาภาคเรี ยนที่...........................ปี การศึกษา............................
๒.๗ ขอถอนรายวิชานอกระยะเวลาที่กาหนด(ถอนรายวิชาติด W)
ในรหัสวิชา...............................................ชื่อวิชา.....................................................................................................จานวน................หน่วยกิต
ชื่ออาจารย์ผสู้ อนประจาวิชา...........................................................................................................................................................................
๒.๘ ขอลงทะเบียนเรี ยนพ้นกาหนด เนื่องจาก........................................................................................................................................................
๒.๙ ขออนุญาต
๒.๙.๑ ลากิจ/ลาป่ วย ไม่เกิน ๗ วัน
๒.๙.๒ ลากิจ/ลาป่ วย เกิน ๗ วัน พร้อมหลักฐาน...................................................
๒.๑๐
๒.๑๐.๑ รักษาสภาพนักศึกษา / ลาพักการศึกษา
๒.๑๐.๒ คืนสภาพนักศึกษา เนื่องจาก........................................................
๒.๑๑ ขอกลับเข้ามาเป็ นนักศึกษา เนื่องจากมิได้
รักษาสภาพนักศึกษา
ลาพักการศึกษา
ถูกถอนรายชื่อออกจากการเป็ นนักศึกษา
๒.๑๒ ขอลาออกจากการเป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยฯ เนื่องจาก.................................................................................................................................
๒.๑๓ ขอย้ายหลักสู ตร ๒.๑๓.๑ ย้ายหลักสูตรในคณะเดียวกัน
๒.๑๓.๒ ต่างคณะจากเดิม...............................เป็ น...........................................
๒.๑๔ ขอย้ายสถานศึกษาข้ามเขตพื้นที่ไปยังเขตพื้นที่
เชียงใหม่
เชี ยงราย
ตาก
พิษณุโลก
น่าน
๒.๑๕ เทียบโอนผลการเรี ยน พร้อมหลักฐานคือ......................................................................................................................................................
๒.๑๖
๒.๑๖.๑ คาดว่าสาเร็ จการศึกษา
๒.๑๖.๒ ขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต พร้อมหลักฐานคือ.........................................................................
๒.๑๗ ขอแก้ไขค่าระดับคะแนน ม.ส. (I) รหัสวิชา....................................ชื่อวิชา...........................................................จานวน....................หน่วยกิต
ชื่ออาจารย์ผสู้ อนประจาวิชา.............................................................................................................................................................................
๒.๑๘ ขอเข้าศึกษาต่อเพื่อเพิ่มความรู ้ ในระดับ....................................หลักสูตร...........................................คณะ.................................................
๒.๑๙ ขอเอกสารทางการศึกษา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ จานวน..................................ฉบับ เป็ นเงิน.....................................บาท
(กรอกข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม ณ แผนกทะเบียนและวัดผล ฝ่ ายวิชาการ กองการศึกษาลาปาง)

๒.๒๐ ขอลงทะเบียนเรี ยนซ้ า (REGRADE) ประจาภาคเรี ยนที่ ......................ปี การศึกษา....................ในรหัสวิชา..................................................
ชื่อวิชา.....................................................................................................................................................................จานวน...............หน่วยกิต
ชื่ออาจารย์ผสู้ อนประจาวิชา.................................................................................เนื่ องจาก................................................................................
พร้อมรายละเอียดหลักฐานบัตรลงทะเบียนเรี ยนของนักศึกษา
มี
ไม่มี
๒.๒๑

อื่นๆ (โปรดระบุ)..................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
................................................................
(................................................................)
ลายมือชื่อนักศึกษา/ผูย้ นื่ คาร้อง

๓

ƒผปู้ กครองนักศึกษา

๖

๔ อาจารย์ที่ปรึ กษา

...................................................................
...................................................................

...................................................................
...................................................................

...................................................................
...................................................................

ลงชื่อ.........................................................
(.......................................................)
วันที่........................................................

ลงชื่อ.........................................................
(.......................................................)
วันที่........................................................

ลงชื่อ.........................................................
(.......................................................)
วันที่........................................................

๗ รองคณบดี

ประธานหลักสูตร/หัวหน้าสาขาวิชา
...................................................................
...................................................................
ลงชื่อ.........................................................
(.......................................................)
วันที่........................................................

๙

ผูอ้ านวยการกองการศึกษา

๘ รองคณบดี

...................................................................
...................................................................
ลงชื่อ.........................................................
(.......................................................)
วันที่........................................................
๑๐ ผูอ้ านวยการกองบริ หารทรัพยากร

...................................................................
...................................................................
ลงชื่อ.........................................................
(.......................................................)
วันที่........................................................
๑๒

๕ อาจารย์ผสู้ อน/อาจารย์ประจาวิชา

แผนกการเงิน

...................................................................
...................................................................
ลงชื่อ.........................................................
(.......................................................)
วันที่........................................................
๑๓ งานทะเบียนและวัดผล

...................................................................
...................................................................
ลงชื่อ.........................................................
(.......................................................)
วันที่........................................................

...................................................................
...................................................................
ลงชื่อ.........................................................
(.......................................................)
วันที่........................................................
๑๑ รองอธิการบดี
...................................................................
...................................................................
ลงชื่อ.........................................................
(.......................................................)
วันที่........................................................
๑๔ งานหลักสูตร

...................................................................
...................................................................
ลงชื่อ.........................................................
(.......................................................)
วันที่........................................................

...................................................................
...................................................................
ลงชื่อ.........................................................
(.......................................................)
วันที่........................................................

ขั้นตอนการปฏิบัติ ให้ นักศึกษาดาเนินการตามหัวข้ อเรื่ องทีน่ ักศึกษามีความประสงค์ยื่นคาร้ อง
๒.๑ การผ่อนผันชาระเงิน ดังนี้ ๑ ไป ๒.๑ ไป ๔ ไป ๗ไป ๑๐ และ ๑๓

๒.๑๐.๒ คืนสภาพนักศึกษา ดังนี้ ๑ ไป ๒.๑๐ ไป ๔ ไป ๖ ไป ๗ ไป ๙ ไป ๑๒ และ ๑๓

๒.๒ การทาบัตรนักศึกษา ดังนี้ ๑ ไป ๒.๒ ไป ๙ ไป ๑๒ และ ๑๓

๒.๑๑ กลับเข้ามาเป็ นนักศึกษา ดังนี้ ๑ ไป ๒.๑๑ ไป ๑๓ ไป ๙ ไป ๑๑ ไป ๑๒ และ ๑๓

๒.๓ แก้ไขคานาหน้าชื่ อ/สกุล ดังนี้ ๑ ไป ๒.๓ ไป ๙ และ ๑๓

๒.๑๒ ขอลาออกจากการเป็ นนักศึกษา ดังนี้ ๑ ไป ๒.๑๒ ไป ๓ ไป ๔ ไป ๖ ไป ๗ ไป--ปลดหนี้--ไป ๙ และ ๑๓

๒.๔ ลงทะเบียนข้ามเขตพื้นที่ ดังนี้ ๑ ไป ๒.๔ ไป ๔ ไป ๖ ไป ๗ ไป ๙ ไป ๑๒ และ ๑๓

๒.๑๓.๑ การย้ายหลักสู ตรในคณะเดียวกัน ดังนี้ ๑ ไป ๒.๑๓ ไป ๔ ไป ๖ ไป ๗ ไป ๙ และ ๑๓

๒.๕ ขอเปิ ดรายวิชาเพิม่ ดังนี้ ๑ ไป ๒.๕ ไป ๔ ไป ๕ ไป ๖ ไป ๗ ไป ๙ และ ๑๔

๒.๑๓.๒ การย้ายหลักสู ตรต่างคณะ ดังนี้ ๑ ไป ๒.๑๓ ไป ๔ ไป ๖ ไป ๗ ไป ๘ ไป ๙ และ ๑๓

๒.๖ ลงทะเบียนเรี ยนต่า หรื อ สู งเกินกว่าหน่วยกิตกาหนด ดังนี้ ๑ ไป ๒.๖ ไป ๔ ไป ๖

ไป ๗ ไป ๙ และ ๑๓

๒.๑๔ ย้ายสถานศึกษาข้ามเขตพื้นที่ ดังนี้ ๑ ไป ๒.๑๔ ไป ๔ ไป ๖ ไป ๗ ไป ๙ และ ๑๓
๒.๑๕ การเทียบโอนผลการเรี ยน ดังนี้ ๑ ไป ๒.๑๕ ไป ๔ ไป ๖ ไป----คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรี ยน--

๒.๗ ถอนรายวิชานอกระยะเวลากาหนด ("W") ดังนี้ ๑ ไป ๒.๗ ไป ๔ ไป ๕ และ ๑๓
๒.๘ ลงทะเบียนเรี ยนพ้นกาหนดระยะเวลา ดังนี้ ๑ ไป ๒.๘ ไป ๔ ไป ๖ ไป ๗ ไป ๙

ไป----.อธิการบดี--- และ ๑๓

ไป ๙ ไป ๑๒ ไป ๑๑ และ ๑๓
๒.๑๖.๑ การคาดว่าสาเร็ จการศึกษา ดังนี้ ๑ ไป ๒.๑๖ ไป ๔ ไป ๖ ไป ๗ และ ๑๓
๒.๑๖.๒ การขึ้นทะเบียนบัณฑิต ดังนี้ ๑ ไป ๒.๑๖ ไป ๑๒ และ ๑๓

๒.๙.๑ ลากิจ/ลาป่ วย ไม่เกิน ๗ วัน ดังนี้ ๑ ไป ๒.๙ ไป ๔ และ ๕

๒.๑๗ แก้ไขค่าคะแนน ม.ส.(I) ดังนี้ ๑ ไป ๒.๑๗ ไป ๕ ไป ๖ ไป ๗ ไป ๙ และ ๑๓

๒.๙.๒ ลากิจ/ลาป่ วย เกิน ๗ วัน ดังนี้ ๑ ไป ๒.๙ ไป ๔ ไป ๖ ไป ๗ ไป ๙ และ ๕

๒.๑๘ การเข้าศึกษาเพิม่ พูนความรู ้ ดังนี้ ๑ ไป ๒.๑๘ ไป ๙ และ ๑๓

๒.๑๐.๑ รักษาสภาพ/การลาพักการศึกษา ดังนี้ ๑ ไป ๒.๑๐ไป ๔ ไป ๖ ไป ๗ ไป ๙ ไป ๑๒ และ ๑๓

๒.๑๙ การขอเอกสารทางการศึกษา ดังนี้ ๑ ไป ๒.๑๙ ไป ๑๒ และ ๑๓
๒.๒๐ การลงทะเบียนเรี ยนซ้ า (REGRAD) ดังนี้ ๑ ไป ๒.๒๐ ไป ๔ ไป ๕ ไป ๖ ไป ๗ ไป ๙ และ ๑๓

หมายเหตุ หมายเลขทีม่ กี ารขีดเส้ นใต้ และตัวอักษรหนากว่ าปกติ หมายถึงผู้มอี านาจเห็นชอบ อนุญาต หรื ออนุมตั ิ

