
 เรียน      คณบดคีณะ

 Dear      Dean of Faculty of __________________________________

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)/I am Mr./Mrs./Miss______________________________________________________________________

รหัสนักศกึษา/Student ID No. _________________เป็นนักศกึษาระดบั/Currently enroll in the:

󠇙 ประกาศนียบตัร/Graduate Diploma 󠇙 ประกาศนียบตัรช้ันสงู/Higher Graduate Diploma

󠇙 ปริญญาโท แผน/Master's Degree plan______________󠇙 ปริญญาเอก แบบ/Doctoral Degree Type_____________

หลักสตูร/Program in_____________________________________สาขาวิชา/Major_________________________________________________

ระบบการศกึษา/Type of study program:

󠇙 ภาคปกต/ิRegular      󠇙 โครงการพิเศษ/Special 󠇙 นานาชาต/ิInternational 󠇙 ภาษาองักฤษ/English Program

 󠇙  ได้ลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านรายวิชาครบตามหลักสตูรแล้ว………..วิชา   จ านวน…………หน่วยกติ และมีคะแนนเฉล่ียสะสม ……...….  

       /Have enrolled and passed the total of ……………... courses with the total of  …………… credits and GPA ………………..

      *เฉพาะหลกัสตูรทีมี่รายวชิาเรียน/Only the program with coursework

 󠇙 ลงทะเบียนวิทยานิพนธ/์การศกึษาอสิระแล้วจ านวน………………...หน่วยกติ   

      /Have registered thesis/independent study for the total of ……………..…credits   

 󠇙 ขณะน้ีเค้าโครงวิทยานิพนธ/์การศกึษาอสิระ ได้รับอนุมัติแล้วตั้งแต่วันที่ ………../…………/.…...…. 

      /Currently, the thesis/independent study proposal is approved, and the date of approval is ………../…………/.…...…. 

 󠇙 สอบวิทยานิพนธ/์การศกึษาอสิระ เมื่อวันที่…..…เดือน…………พ.ศ…..…..

    /Have finished the thesis/indendent study examination on ………../…………/.…...…. 

มีความประสงค์จะขอรักษาสถานภาพการเป็นนักศกึษาในภาค/Hereby request to maintain student status in the   

 󠇙  ต้น/First semester  󠇙 ปลาย/Second semester     ปีการศกึษา/Academic Year of ……………..….…………….. 

เน่ืองจาก/Because……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Consequently, I would like to request for your consideration. My contact phone no. is_____________________

/จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมตั ิหากมปัีญหาสามารถตดิต่อข้าพเจ้าได้ที่หมายเลขโทรศพัท์

 ลงช่ือ Signature ___________________________________

Student's Full Name (___________________________)

วนัที่ Date______/________/________

ค ำรอ้งขอรกัษำสถำนภำพกำรเป็นนกัศึกษำ

GRADUATE STUDY, KHON KAEN UNIVERSITY - ส าหรับนักศกึษาระดับบัณฑติศกึษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

FORM OF REQUEST FOR MAINTAINING STATUS

In accordance with the Regulation of Khon Kaen University on Graduate Education Level 2016 article No. 26.6

ตามระเบียบ มข. วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ขอ้ 26.6

ต่อหนา้หลงั Continue...
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1. อาจารยที์่ปรึกษาทัว่ไป/อาจารยที์่ปรึกษาหลกั 2. คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 3.งานบริการการศึกษาคณะ (คณะที่นกัศึกษาสงักดั)

Advisor Program Committee Faculty’s Educational Service Section

 (Student’s Faculty)

󠇙 เหน็ชอบ/Approved 󠇙 เหน็ชอบ/Approved 󠇙  ได้ลงทะเบยีนรายวิชาและวิทยานิพนธ/์การศกึษาอสิระ

󠇙 ไม่เหน็ชอบ/Disapproved 󠇙 ไม่เหน็ชอบ/Disapproved ครบตามหลักสตูรแล้ว

/Completely enrolled for Thesis/Independent Study as

เน่ืองจาก/Because______________________ เน่ืองจาก/Because___________________ prescribed in the program

_____________________________________ ____________________________________

_____________________________________ ____________________________________ 󠇙 เหน็สมควรให้รักษาสถานภาพได้/Approved for 

_____________________________________ ____________________________________ studentship retrain

󠇙 อื่นๆ/Other comments ............................................

………………………………………………..…………………………………………..

ลงช่ือ________________________ ลงช่ือ________________________ ลงช่ือ________________________

(________________________________) (________________________________) (________________________________)

อาจารยท์ี่ปรึกษา (Advisor) ประธานหลักสตูร (Program Chair) ผู้ตรวจสอบ (Officer)

วันที่(Date)______/________/_________ วันที่(Date)______/__________/_______ วันที่(Date)______/_________/________

4. คณบดี (คณะที่นกัศึกษาสงักดั) 5. กลุ่มภารกิจรบัเขา้ ส านกับริหารฯ 

   Dean (Student’s Faculty) Academic Administration and Development

󠇙 อนุมตัิ/Approved ด าเนินการแล้ว/Completed

󠇙 ไม่อนุมตัิ/Disapproved

เน่ืองจาก/Because.........................................

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

ลงช่ือ________________________ ลงช่ือ________________________

(________________________________) (________________________________)

คณบด ี(Dean) ผู้ตรวจสอบ (Officer)

วันที่(Date)_______/_______/_________ วันที่(Date)______/________/_________

หมายเหต:ุ นักศกึษาต้องน าค าร้องที่คณบดอีนุมตัแิล้ว ยื่นที่กลุ่มภารกจิรับเข้า ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ในวันต่อทะเบยีน/ลงทะเบยีนวิชาเรียน ตามปฏทินิ

การศกึษา

Note: The student is required to submit the request for approval by the dean to the Bureau of Academic Adminstration and Development on the date of registration/

enrollment according to the academic calendar


