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พร้อมรายละเอียดหลกัฐานบตัรลงทะเบียนเรียนของนกัศึกษา   มี  ไม่มี

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพจิารณา
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 พร้อมรายละเอียดหลกัฐานบตัรลงทะเบียนเรียนของนกัศึกษา   มี  ไม่มี
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 ขอท าบตัรประจ าตวันกัศึกษาใหม่     เน่ืองจาก  หาย  หมดอาย ุ     พร้อมหลกัฐาน  ใบแจง้ความ  บตัรเก่า

 ขอลงทะเบียนเรียนขา้มเขตพ้ืนท่ีจาก          เชียงใหม่  เชียงราย          ตาก  พิษณุโลก  น่าน

 ขอลงทะเบียนเรียนพน้ก าหนด เน่ืองจาก........................................................................................................................................................

ขา้พเจา้ :   นาย  นางสาว   นาง ...................................................................รหสันกัศึกษา........................................................

ระดบั :                  ปวส.                    ปริญญาตรี  ปริญญาโท

 ขอแกไ้ข  ค  าน าหนา้ช่ือ   ช่ือ   สกุล   พร้อมหลกัฐาน คือ...................................................................................................

เร่ือง...............................................................................................................................

 ขอลาออกจากการเป็นนกัศึกษามหาวิทยาลยัฯ เน่ืองจาก.................................................................................................................................

ขอแสดงความนบัถือ

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

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

 อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ..................................................................................................................................................................................

ในรหสัวิชา...............................................ช่ือวิชา.....................................................................................................จ านวน................หน่วยกิต

 ขอยา้ยสถานศึกษาขา้มเขตพ้ืนท่ีไปยงัเขตพ้ืนท่ี  เชียงใหม่          เชียงราย          ตาก  พิษณุโลก  น่าน

  เทียบโอนผลการเรียน พร้อมหลกัฐานคือ......................................................................................................................................................

ช่ือวิชา.....................................................................................................................................................................จ านวน...............หน่วยกิต

 ขอกลบัเขา้มาเป็นนกัศึกษา เน่ืองจากมิได ้         รักษาสภาพนกัศึกษา          ลาพกัการศึกษา   ถูกถอนรายช่ือออกจากการเป็นนกัศึกษา

 ขอเขา้ศึกษาต่อเพ่ือเพ่ิมความรู้ ในระดบั....................................หลกัสูตร...........................................คณะ.................................................

 ขอเปิดรายวิชาเพ่ิม ภาคเรียนท่ี...............ปีการศึกษา.............. รหสัวิชา....................................ช่ือวิชา..................................................................

 ๒.๑๖.๑  คาดวา่ส าเร็จการศึกษา    ๒.๑๖.๒  ขอข้ึนทะเบียนบณัฑิต พร้อมหลกัฐานคือ.........................................................................
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ช่ืออาจารยผ์ูส้อนประจ าวิชา...........................................................................................................................................................................
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(................................................................)
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รองอธิการบดี
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ƒผูป้กครองนกัศึกษา อาจารยท่ี์ปรึกษา อาจารยผ์ูส้อน/อาจารยป์ระจ าวิชา

ประธานหลกัสูตร/หวัหนา้สาขาวิชา รองคณบดี รองคณบดี

ลงช่ือ......................................................... ลงช่ือ.........................................................

ขั้นตอนการปฏบัิต ิ ให้นักศึกษาด าเนินการตามหัวข้อเร่ืองทีน่ักศึกษามคีวามประสงค์ย่ืนค าร้อง 

การผอ่นผนัช าระเงิน ดงัน้ี  ๑ ไป  ๒.๑ ไป ๔ ไป  ๗ไป  ๑๐ และ  ๑๓

งานทะเบียนและวดัผล งานหลกัสูตร

         (.......................................................)          (.......................................................)          (.......................................................)

ลงทะเบียนเรียนต ่า หรือ สูงเกินกว่าหน่วยกิตก าหนด ดงัน้ี  ๑ ไป ๒.๖ ไป ๔ ไป ๖

ไป ๗ ไป ๙ และ ๑๓

ลงทะเบียนขา้มเขตพ้ืนท่ี ดงัน้ี ๑ ไป ๒.๔ ไป ๔ ไป ๖ ไป ๗ ไป ๙ ไป ๑๒ และ ๑๓

ขอเปิดรายวิชาเพ่ิม ดงัน้ี ๑ ไป ๒.๕ ไป ๔ ไป ๕ ไป ๖ ไป ๗ ไป ๙ และ ๑๔

การท าบตัรนกัศึกษา ดงัน้ี ๑ ไป ๒.๒ ไป ๙ ไป ๑๒ และ ๑๓

แกไ้ขค าน าหนา้ช่ือ/สกลุ ดงัน้ี ๑ ไป ๒.๓ ไป ๙ และ ๑๓

 ลากิจ/ลาป่วย ไม่เกิน ๗ วนั ดงัน้ี ๑ ไป ๒.๙ ไป ๔ และ ๕

รักษาสภาพ/การลาพกัการศึกษา ดงัน้ี  ๑ ไป ๒.๑๐ไป ๔ ไป ๖ ไป ๗ ไป ๙ ไป ๑๒ และ ๑๓ การขอเอกสารทางการศึกษา ดงัน้ี ๑ ไป ๒.๑๙ ไป ๑๒ และ ๑๓

หมายเหตุ    หมายเลขทีม่กีารขดีเส้นใต้และตัวอักษรหนากว่าปกติ หมายถึงผู้มอี านาจเห็นชอบ อนุญาต หรืออนุมตัิ

ถอนรายวิชานอกระยะเวลาก าหนด ("W") ดงัน้ี  ๑ ไป ๒.๗ ไป ๔ ไป ๕ และ ๑๓

ลงทะเบียนเรียนพน้ก าหนดระยะเวลา ดงัน้ี ๑ ไป ๒.๘ ไป ๔ ไป ๖ ไป ๗ ไป ๙ 

การเทียบโอนผลการเรียน ดงัน้ี ๑ ไป ๒.๑๕ ไป ๔ ไป ๖ ไป----คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน--

 ลากิจ/ลาป่วย  เกิน ๗ วนั ดงัน้ี ๑ ไป ๒.๙ ไป ๔ ไป ๖ ไป ๗ ไป ๙ และ ๕ 

 ไป ๙  ไป ๑๒ ไป ๑๑ และ ๑๓

 การคาดว่าส าเร็จการศึกษา ดงัน้ี ๑ ไป ๒.๑๖ ไป ๔ ไป ๖ ไป ๗ และ ๑๓

 การข้ึนทะเบียนบณัฑิต ดงัน้ี  ๑ ไป ๒.๑๖ ไป ๑๒ และ ๑๓

แกไ้ขคา่คะแนน ม.ส.(I) ดงัน้ี ๑ ไป ๒.๑๗ ไป ๕ ไป ๖ ไป ๗ ไป ๙ และ ๑๓

การเขา้ศึกษาเพ่ิมพนูความรู้ ดงัน้ี ๑ ไป ๒.๑๘ ไป ๙ และ ๑๓

การลงทะเบียนเรียนซ ้า (REGRAD) ดงัน้ี  ๑ ไป ๒.๒๐ ไป ๔ ไป ๕ ไป ๖ ไป ๗ ไป ๙ และ ๑๓

ไป----.อธิการบดี--- และ   ๑๓

คืนสภาพนกัศึกษา  ดงัน้ี  ๑ ไป ๒.๑๐ ไป ๔ ไป ๖ ไป ๗ ไป ๙ ไป ๑๒ และ ๑๓

กลบัเขา้มาเป็นนกัศึกษา ดงัน้ี ๑ ไป ๒.๑๑ ไป ๑๓ ไป ๙ ไป ๑๑ ไป ๑๒ และ ๑๓

ขอลาออกจากการเป็นนกัศึกษา ดงัน้ี ๑ ไป ๒.๑๒ ไป ๓ ไป ๔ ไป ๖ ไป ๗ ไป--ปลดหน้ี--ไป ๙ และ ๑๓

การยา้ยหลกัสูตรในคณะเดียวกนั ดงัน้ี ๑ ไป ๒.๑๓ ไป ๔ ไป ๖ ไป ๗ ไป ๙ และ ๑๓

การยา้ยหลกัสูตรต่างคณะ  ดงัน้ี ๑ ไป ๒.๑๓ ไป ๔ ไป ๖ ไป ๗ ไป  ๘ ไป ๙  และ ๑๓

ยา้ยสถานศึกษาขา้มเขตพ้ืนท่ี ดงัน้ี ๑ ไป ๒.๑๔ ไป ๔ ไป ๖ ไป ๗ ไป ๙ และ ๑๓
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