กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
Registrar's Division, Prince of Songkla Universityชี้แจง
คํารองขอคืนสภาพการเปนนักศึกษา

Student Status Reinstatement Request Form

คําชี้แจง
คํารองขอคืนสภาพการเปนนักศึกษาใชในกรณีมีคําสั่งใหนักศึกษาพนสภาพการเปนนักศึกษาและนักศึกษา
จะขอคืนสภาพการเปนนักศึกษาใหดําเนินการ ดังนี้
1. กรณีนักศึกษาจะขอคืนสภาพการเปนนักศึกษาโดยขอลงทะเบียนเรียน
ใหนักศึกษาแนบคํารองขอลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษพรอมคํารองนี้ และใหยื่นคํารองที่กองทะเบียนและ
ประมวลผลดวยตัวเอง พรอมชําระคาธรรมเนียมการศึกษาและคาปรับ 500 ทันที
2. นักศึกษาที่จะขอคืนสภาพการเปนนักศึกษาและขอลาพักการศึกษา
นักศึกษาตองไมลงทะเบียนเรียนหรือรักษาสถานะภาพการเปนนักศึกษา
3. นักศึกษาที่จะขอคืนสภาพการเปนนักศึกษาและขอรักษาสถานภาพ
นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรกําหนด แตอยูในระหวางสอบวัดระดับความรูทาง
ภาษา หรือการทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธหรือรอสอบประมวลความรู
หมายเหตุ นักศึกษาที่จะดําเนินการในขอ 2,3 หากทางคณะอนุมัติใหชําระคาธรรมเนียมตามแตกรณีที่
กองคลังทันทีและนําสําเนาใบเสร็จยื่นที่กองทะเบียนฯ

Explanation
The request for reinstatement to student status concerns the students considered
not being a student who would like to reinstate the student status. For that, they should proceed as follows:
1. Reinstatement to student status with the course registration
The student must submit this form along with a special registration form in person to the
registrar’s Division, and pay the tuition fee and a 500 Baht fine.
2. The student who would like to reinstate but would like to take a leave of
absence for the study.
The student doesn’t need to register or maintain the student status.
3. The student who would like to reinstate and maintain the student status.
The student registered all compulsory courses, but still waits to take the language
ability test, or finalize their thesis/minor thesis, or waits to take the comprehensive exam.
Remark : students who have been approved by the faculty to do the items 2 or 3, can pay the
tuition fee at the Financial Division and submit the copy of the receipt to the Registrar’s Division
D:\Form\Student Status Reinstatement Request Form Complete.doc

สําหรับเจาหนาที่
เลขที่รับ .................................
วันที่ .....................................

กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
Registrar's Division, Prince of Songkla University
คํารองขอคืนสภาพการเปนนักศึกษา
Student Status Reinstatement Request Form
เรียน ผูอํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล / Dear Director of the Registrar’s Division
ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว)……………………………………………………………………………………………………..........................
Name Mr./Mrs./Miss
รหัสประจําตัวนักศึกษา………………………………..คณะ……………………………………………....สาขา……………………………………….........................
Student ID
Faculty
Major
เบอรโทร.....................................ที่อยู......................................................................................E-mail......................................................
Telephone
Address
มีความประสงคขอคืนสภาพการเปนนักศึกษาและ
Would like request the Student Status reinstatement and
( ) ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่.......................ปการศึกษา...............................................
to register for the semester
of the academic year
( ) ลาพักการศึกษา ตั้งแต.................................................ถึง....................................................
to take a leave of absence from
to
( ) รักษาสถานภาพฯ ตั้งแต.................................................ถึง...................................................
to maintain the student status from
to

1.ความเห็นอาจารยที่ปรึกษา
Advisor’s Comments

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

ลงชื่อ/Signature ..................………………………………………………..
(..................…………………………………………)
…………../…………../………….
2. คณะกรรมการประจําคณะ/
3.กองทะเบียนและประมวลผล
คณะกรรมการบัณฑิต
Registrar’s Office
The Decision of the Faculty
/Graduate Board
( ) 1. อนุมัติ/ Approved
ไดดําเนินการคืนสภาพการเปนนักศึกษาแลว
( ) 2. ไมอนุมัติ/Rejected
และแจง
( ) 3. อื่นๆ/ Other.......................................
( ) หนวยรับลงทะเบียนเรียน
.......................................................................
( ) หนวยลาพัก/รักษาสภาพการเปน
....................................................................... นักศึกษา
.......................................................................

ลงชื่อ/Signature ........………………….........… ลงชื่อ/Signature ........………………….........… ทราบ/ดําเนินการ ................................
……../…………../………….
……../…………../…………. (ผูอํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล)

