
ค ำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว / เปลี่ยนแปลงสถำนะภำพนักศึกษำ 
Request Form to change personal Information / Student Status  

 

วัน เดือน  พ.ศ.      

                        date              month                        year 

เรียน   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบยีน 
Dear    Director the Office of Academic Promotion and Registration  
 

 ข้ำพเจ้ำ ชื่อ – สกุล  (นำย/นำง/นำงสำว)            
                           Applicant name: (Mr./Mrs./Miss)           

รหัสประจ ำตัวนักศึกษำ:                                                                                               หมำยเลขโทรศัพท ์     

Student Identification Number:                                                             Contact number 

คณะ  Faculty    สำขำ Major       

รูปแบบกำรศึกษำ (Program of Study)    รปูแบบปกติ Regular program     ศึกษำวันเสำร์ –อำทิตย์  Part time : Sat – Sun.    

                                                                                 ศึกษำวันจันทร์ – ศุกร์ (นอกเวลำ)  Part time : Mon – Fri.      
ระดับกำรศึกษำ (Study level)      ปริญญำตรี Bachelor        ปรญิญำโท Master            ปริญญำเอก Ph.D.       ประกำศนียบัตร Diploma 

 อ่ืน ๆ โปรดระบ ุOther, please identify            
 

มีควำมประสงค์ ดังนี ้(ใส่เครื่องหมำย  ลงใน  ) I would like to request in the following:  (Filling   in )  
 

รำยกำร    Items 

1.  รักษำสภำพนักศึกษำ  Maintaining Student Status 

ข้าพเจ้าประสงค์ขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาท่ี........................... ปีการศึกษาท่ี ............................. จ านวน ................ ภาคเรียน 
I would like to request for an intermission leave in Semester                                          academic year                                  amount             semester 

เนื่องจาก (reason) .......................................................................................................................................................................................................................................... 

และจะมาศึกษาต่อ ใน ภาคเรียนท่ี................... ปีการศึกษาท่ี....................... ท้ังน้ีข้าพเจ้าได้ช าระค่าธรรมเนียมเพ่ือรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาแล้ว 
And I will be back to study on semester     academic year                 so that I already paid for the fees for maintaining student status 

ตามใบเสร็จเลขท่ี (as a receipt no.) ........................................................................... 

2.  ขอย้ำยสถำนศึกษำ ไปที่............................................................................................... ในภาคเรียนที่ ...........................ปีการศึกษาที่................................................  
     Change to other university   at                                                                                       semester                                  academic year                                                   

     เนื่องจาก (reason)............................................................................................................................................................................................................................... 

3.  ขอลำออกจำกกำรเป็นนักศึกษำ  Student Resignation 

    ข้าพเจ้าประสงค์ขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
    I would like to discontinue my studies and resign from Udon Thani Rajabhat University 

           เนื่องจาก       ไปศึกษาต่อที่อื่น              ออกไปประกอบอาชีพ       ขาดแคลนทุนทรัพย์      อื่น ๆ โปรดระบุ   
reason                      move to other university            working                                           financial problems                 Other, please identify             

         ท้ังน้ีข้าพเจ้าประสงค์ขอ       รับ    ไม่รับใบรายงานผลการศึกษา และข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยทุกประการ 
I would like to                                take            not take a Transcript of Record and I hereby agree to abide by all University Regulations noted. 

 

หมำยเหตุ:    1. กรุณาแนบส าเนาประจ าตัวประชาชน หรือ ส าเนาบัตรนักศึกษา 1 ฉบับ 
Remarks:               Please attach a copy of National Identification Card or copy of student ID card 
                            2. กรณีกู้กองทุน กยศ. ให้ถ่ายส าเนาใบลาออก ส่งฝ่ายแนะแนว 1 ฉบับ 
                                   For student who loan money from the Student Loan Fund (SLF) , please submit a copy of  a resignation form  to the  
                                  Counselling Office 

 

ผู้ปครองลงนำม 
Guardian’s signature 

คณบดี ลงนำม 
Dean’s signature 

เจ้ำหน้ำที่ส ำนักวิทยบริกำรฯ ลงนำม 
Academic Resources officer’s signature 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวชิำกำร 
Registrar's Office Director 

    
 

4.  ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว (กรุณำแนบหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง) / Request for changing personal information  (Attach supporting documents) 

         เปลี่ยนค ำน ำหน้ำชื่อ      เปลีย่นชื่อ       เปลี่ยนนำมสกุล      เปลี่ยนที่อยู ่         อ่ืน ๆ (ระบุ) ................................................................... 
               change name title                change name          change surname            change address           Other, please identify 
        เปลี่ยนจำกเดิม คือ .............................................................................................. เปลี่ยนเป็น .......................................................................................................... 
                   Change from                                                                                                        to 

5.  ใบรับรองอื่น ๆ (ระบุ)  Other, please identify.................................................................................................................................................................................. 
 

                  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
                            Consequently I request hereby for your approval. 
 

ลายเซ็นผู้ยื่นค าขอ (Applicant Signature)  ……………………………………….........……..… 

                                (………………………………………………………………) ชื่อตัวบรรจง  (Name in capital letters) 

 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ (Staff only) 
 

รวมต้องช าระเงิน........................................บาท 
Total amount                                                  THB 

ลงชื่อผู้รับค าร้อง................................................ 
Officer signature 

APR 02 


