งำนทะเบียน มหำวิทยำลัยชินวัตร
Office of the Registrar, Shinawatra University

ทะเบียนคณะ
เลขที่รับ ................................................
วันที่รับ .................................................
เวลา ........................................................
ผูร้ ับ ........................................................

คำร้ องขอคืนสถำนภำพกำรเป็ นนักศึกษำ
Student Status Reinstatement Request Form
ภำคกำรศึกษำ ……………….…..…… ปี กำรศึกษำ …………….…
Semester
Academic year

1 เรียน คณบดี ……………………………………………………...................................................
To The Dean

นักศึกษำระดับ

Student level

Form : RE022
Revision: 03, Date: 15/07/2563

งานการทะเบียน
เลขที่รับ ................................................
วันที่รับ .................................................
เวลา ........................................................
ผูร้ ับ ........................................................
ปริญญำตรี Undergraduate student
บัณฑิตศึกษำ Graduate student

ข้ำพเจ้ ำ นำย/นำงสำว/นำง …………………………..…………………………………………………..
เลขประจำตัวนักศึกษำ Student ID
Name Mr./Miss./Mrs.
คณะ ………….………………… สาขาวิชา ………………….............……… หมายเลขโทรศัพท์ .................................. E-mail ……………….……….………………
Faculty
Field of study
Telephone
มีควำมประสงค์ ขอคืนสภำพกำรเป็ นนักศึกษำ

Would like request the student status reinstatement

2

รักษาสถานภาพการเป็ นนักศึกษา ภาคการศึกษาที่...................................... ปี การศึกษา ....................................
to maintain the student status for the semester
of the academic year

ลงนำม Signature …...………….………………….
………… / ………… / ………..
งานทะเบียนตรวจสอบการพ้นสภาพการเป็ นนักศึกษา / Registration Department of information verification for terminated status
ประกาศพ้นสภาพการเป็ นนักศึกษาเลขที่ ...........................................................................ภาคการศึกษา ...................... ปี การศึกษา ...................................
Announcement of terminated status no.
Semester
of the academic year
วันที่อนุมตั ิให้พน้ สภาพการเป็ นนักศึกษา ................................................................. สาเหตุของการพ้นสภาพการเป็ นนักศึกษา ..........................................
Date of approve terminated status
Reason (s) for terminated status
................................................................................................................................................................................................................................................
ลงนำม Signature ……………………………………

ฝ่ ำยกำรเงินตรวจสอบยอดเงินค้ ำงชำระ
Financial Department process
ค้ำงชำระค่ ำลงทะเบียนเรียน .................................................. บำท
ค้ำงชำระอื่น ๆ ....................................................................... บำท
REG ดำเนินกำรเปลี่ยน Fee Plan จำกเดิม ......................... เป็ น ..........................

3

4

หำก นศ.ได้ รับทุนกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัย แต่ ถูกพ้นสภำพกำรเป็ นนักศึกษำต้ อง
เปลี่ยนผังกำรชำระค่ ำเทอมเป็ นแบบเต็มจำนวน
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ลงนำม Signature ……………………………………
( …………………………………… )
…………. / ………….. / …………
ควำมเห็นคณบดี Dean’s comment
อนุมัติ เพรำะ
….........…………………………………..………...
Approved because
ไม่อนุมัติ เพรำะ ……………………………………………………...
Disapproved because
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ควำมเห็นผู้อำนวยกำร
Director / Registrar’s comment
ดำเนินกำรได้ .…..……………………………………………………
Process
………………………………………………………...
ลงนำม Signature ………………….…………………
…..………. / ………….. / ………

…………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………...
ลงนำม Signature ……………………………………
( …………………………………… )
…………. / ………….. / …………

ควำมเห็นรองอธิกำรบดี
Vice President committee’s comment
……………………………………………………………….…………...
……………………………………………………………….…………...
ลงนำม Signature .…………………………………..
( …………………………………… )
................. / ................. /.................

ลงนำม Signature ……………………………...……
( ………………………………… )
………. / ………….. / ………...
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…………. / ………….. / …….…..
ควำมเห็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ Advisor’s comment
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งำนทะเบียน
Registration Department
ดำเนินกำร EC อนุมตั ิคืนสถานภาพ ครั้งที่ ................./ .................
Process
เมื่อวันที่ ......................................................................
ลงนำม Signature ………………….……………….
…..………. / ………….. / ………

หำกต้ องกำรทักท้ วงผลกำรพิจำรณำ โปรดติดต่ อด้วยตนเอง พร้ อมยื่นหลักฐำนและเอกสำรเพิ่มเติมที่สำนักงำนกำรทะเบียนโดยด่วน
Should there be any objection, please contact Office of the Registrar in person with relevant documents immediately.

