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คำร้องขอเปลี่ยนสถำนภำพ
Request Form to Change Student Status

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย
Chiang Rai Rajabhat University

วันที.่ ...............เดือน.......................................พ.ศ..........................
Date

Month

Year

เรื่อง ขอเปลี่ยนสถำนภำพ

Subject Request for changing student status

เรียน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย
Dear President of Chiang Rai Rajabhat University

ข้ำพเจ้ำ (นำย,นำง,นำงสำว)....................................................................เบอร์โทรศัพท์............................
I am (Mr. / Mrs. / Miss)

Phone Number

นักศึกษำภำคปกติ รหัสประจำตัว...............................................ระดับ........................................ชั้นปีท.ี่ .........................
Regular Student

Student code

Degree

Year

โปรแกรมวิชำ...........................................................................แขนงวิชำ.........................................................................
Program of Study

Majoring in

มีควำมประสงค์ขอเปลี่ยนสถำนภำพจำกนักศึกษำภำคปกติ เรียน วันจันทร์-วันศุกร์ เป็น
would like to change my status from a regular student studying on Monday to Friday to be

นักศึกษำภำคปกติ เรียนวันเสำร์-วันอำทิตย์ ตั้งแต่ภำคเรียนที่............................ปีกำรศึกษำ........................................
a regular student studying on Saturday to Sunday since the semester of

academic year

ทั้งนี้เนื่องจำก (เหตุผล)................................................................................................................................
Because (reason)

............................................................................................................................. ...............................................................
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ (Please consider my request.)
ขอแสดงควำมนับถือ (Best regards)
................................................................
(....................................................................)

มีต่อด้ำนหลัง

Continued to next page

ควำมเห็นโปรแกรมวิชำที่ขอเปลี่ยน

สำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ

Comment of Program Requested to
Change

Office of Academic Affairs and Registration

เรียน อธิกำรบดี

เรียน อธิกำรบดี

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

O เห็นสมควรอนุมัติ

(Dear The President)

ควำมเห็นของคณบดี
Dean’s Comment

(Dear The President)
(Please consider to be approved.

O เห็นสมควรไม่อนุมัติ

นำยทะเบียน

O อนุมัติ (Approved)
O ไม่อนุมัติ (Disapproved)
....................../................../................

(Please consider to be disapproved.)

เนื่องจำก……........................................
Because

……………………………………………………
............................................................
……………………………………………………
………………..........................................
……………………………………………………
........./............../........
……………………………………………………
นักศึกษำเซ็นรับทรำบ
(Student’s signature)

............................................
........../.............../.........

คำร้องที่อนุมัติแล้ว นักศึกษำจะต้องดำเนินกำร ดังนี้

After this request has been approved, the student must take the following actions:

1. กรอกใบรำยงำนตัว พร้อมส่งหลักฐำนกำรเข้ำเรียนใหม่

(Fill out an admission form and submit the evidence of a new student.)

2. ให้ยื่นใบรำยงำนผลกำรศึกษำรหัสนักศึกษำเดิม – วิชำเอกเดิม

(Submit a transcript of academic record of the former student code – the former
major.)

3. เมื่อได้รับใบรำยงำนผลกำรเรียนแล้ว ต้องยื่นคำร้องขอโอนผลกำรเรียนเพื่อ
เข้ำนำข้อมูลที่เคยเรียนเข้ำในวิชำเอกใหม่ และชำระค่ำธรรมเนียมกำรโอนผลกำร
เรียนจึงจะครบขัน้ ตอน

After receiving a transcript of academic record, the student must submit this request
in order to access the information used to study into a new major and the student
must pay the fee for the transfer to complete the process.

สำหรับเจ้ำหน้ำที่ (For Officer)

O ตัดสถำนภำพ (Delete status) ........................................ วันที่ (Date) ............/........../..........
O ออกรหัสนักศึกษำใหม่เป็นรหัส (Issue a new student code) .......................... วันที่ (Date) ............/…………......../…........
O แจ้งนักศึกษำขอผลกำรเรียนในรหัสนักศึกษำเดิม และให้กรอกคำร้องขอโอนผลกำรเรียน
(Inform the student to request for a transcript of academic record in the former student code and to fill out the request form of
transferring a transcript of academic record.)
กรอกประวัตินักศึกษำใหม่............................................... วันที่ (Date) ............/............../.....................
(Fill out the student’s new information.)

O

