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สวท.02/AP02

  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 
สํานักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

 
แบบคําร้องท่ัวไป 

 
 

วันที่............................................. 

 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................รหัสประจําตัวนักศึกษา........................................... 

สาขาวิชา.........................................................................................................  คณะ.................................................................................................. 

อยูบานเลขที่..................................................หมู...............................................ตรอก/ซอย.......................................................................................... 

ถนน..................................................ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต........................................... จังหวัด...................................

รหัสไปรษณีย..................................โทรศัพท (ที่สามารถติดตอได)….........................................................................มีความประสงคขอ (I would like to) 

 ขอคืนสภาพการเปนนักศึกษา  เนื่องจาก            ถูกถอนช่ือจากการเปนนักศึกษา  ภาคการศึกษาที่...................................... 

                                                                                                                                   ปการศึกษา............................................. 

 ขอรักษาสภาพการเปนนักศึกษา  ภาคการศึกษาที่....................................................ปการศึกษา............................................. 

 ขอลงทะเบียน                       ตํ่ากวาเกณฑที่กําหนด   เนื่องจาก........................................................................................ 

                                                  เกินกวาเกณฑที่กําหนด  เนื่องจาก........................................................................................ 

 อื่น ๆ ระบุ (Others, please specify)..................................................................................................................................... 
       ........................................................................................................................................................................................... 

                                                                                                               ลงชื่อ……………………………………………………...      
                                                                                                                                                    (…………………………………………………….)  
                                                                                                            นักศกึษา/student                                                                                          

ความเห็นอาจารยที่ปรึกษา
 Student Advisor’s Comment 

      เหน็ควรอนุมัต/ิ Agree 
      อื่น ๆ ระบุ/ Other, Please specify 
.................................................................................. 
.................................................................................. 

        ลงชื่อ…………………………...……………… 

              (…………………………................……..) 
……/……………/…… 

ความเห็นหัวหนาภาควิชา
Head of department’s Comment 

    เห็นควรอนุมัต/ิ Agree 
     อื่น ๆ ระบุ/ Other, Please specify 
.................................................................................. 
 .................................................................................      

ลงชื่อ…………..........................................… 

              (…………............……….........…………..) 
……/……………/……

ความเห็นรองคณบดีฝายวิชาการ / คณบดี
Dean’s / Board of Faculty Commitee’s Comment 

     เหน็ควรอนุมัต/ิ Agree 
      อื่น ๆ ระบุ/ Other, Please specify 
.....................................................................................   
.....................................................................................        

             ลงชื่อ………………………………………… 

                   (………………………………...………..) 
……/……………/……

4. บันทึกงานการเงนิ (For Financial staff)  ไดรับชําระเงินคา/ Receive payment for
      คืนสภาพกลับเขาเปนนักศกึษา  จํานวน  300  บาท / Returning student status at the amount of 300 baht. 
      คืนสภาพกลับเขาเปนนักศกึษา จํานวน 1,000 บาท (สําหรับนักศกึษาทีเ่ขาศึกษาตัง้แตปการศกึษา 2556 เปนตนไป)  
           Returning student status at the amount of 1,000 baht. (For student of admission since the academic year 2013) 
      รักษาสภาพการเปนนักศึกษา จํานวน..............ภาคการศึกษา รวมเปนเงิน............บาท (จํานวนเงิน 300 บาท / ภาคการศึกษา สําหรับนกัศึกษาปการศึกษา 2555 ลงไป) 
            Retaining student ..............semester  total.................baht. ( the amount of 300 baht per semester)             
            จํานวนเงิน 1,000 บาท/ภาคการศกึษา (สําหรับนักศกึษาทีเ่ขาศกึษาตั้งแตปการศกึษา 2556 เปนตนไป)  
            Returning student semester  total of 1,000 baht. (For student of admission since the academic year 2013) 
      คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุ จํานวนเงิน 140 บาท ชําระในภาคการศึกษาที่ 1(สาํหรับนกัศึกษาปการศึกษา 2555 ลงไปเทานัน้) 
            Insurance premiums at the amount of 140 baht. Pay in first semester (for continuing students)   
            รวมเปนเงิน / Total............................................. บาท / baht. เลมที่/เลขที่ใบเสร็จรับเงิน / Receipt no................................................................................................   
 

                         ลงชื่อ………………………………………… 
                                         (……..…………………………………..) 
                                                              ……/……………/……

Name (Mr./Mrs./Miss) 

General Request Form 

Rajamangala University of Technology Thanyaburi 
Office of Academic Promotion and Registration 

Date 

Student ID Code 

Faculty Field of study/Major 

Return student status because of Having been withdrawn from student status in semester 

Academic year 

Retain student status in semester Academic year 

Register Less than stipulated course load, because 

More than stipulated course load, because 

Signature 

Street/Road  District Sub-District Province 

Post Code Mobile 

Home address Moo. Soi 

Signature Signature Signature 

Signature 



 


