
  

 

       ค ำร้องขอลงทะเบียนรักษำสภำพ (กรณีพิเศษ) (ผ่านการตรวจสอบข้อมลูเบื้องต้นจากบัณฑิตวิทยาลัย) 

Student Status Retention Form (Special case) 
 

ช่ือ (Name) …………………………….. นามสกุล (Surname) …………………………………เลขประจ าตัวนสิิต (Student ID.) ………………………………………  
สาขาวิชา (Major) ………………………………………………… คณะ (Faculty) ………………………………………………………………………………………………….…..… 

ศูนย์การศึกษา (Center)    มหาสารคาม (Mahasarakham)     อื่นๆ (Other) .…………………………………………………………..….  
ภาคเรยีนที ่(Semester) ....................……ปีการศึกษา (Academic Year) …………………..................…………. 
 

กรณีที ่1 (Case I) (ถ้าตอบใช่ทั้ง 3 ข้อ ลงทะเบียนกรณีพิเศษได)้ (If you select 3 “YES”, you can register as special case) 

1. ข้าพเจ้าเรียนรายวิชาต่าง ๆ ครบแล้ว (I have completed all subject requirements for the curriculum)       ใช่ (YES)      ไม่ใช่ (NO) 

 2. ข้าพเจ้าส่งวิทยานิพนธ/์การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 เล่ม ให้งานบริหารบณัฑิตศึกษาแล้ว       ใช่ (YES)      ไม่ใช่ (NO) 
     (I was submitted thesis/IS 1 books to Graduate School) 

 3. ข้าพเจ้ายังสอบประมวลความรูไ้ม่ผ่ำน หรือยังไม่ได้สอบประมวลความรู ้        ใช่ (YES)      ไม่ใช่ (NO) 
     (I was not completed for General Exam) 
 

กรณีที ่2 (Case II) (ไม่ใช่ลงทะเบียนกรณีพิเศษ) (Unregister as special case) 

1. ข้าพเจ้าเรียนรายวิชาต่าง ๆ ครบแล้ว (I have completed all subject requirements for the curriculum)      ใช่ (YES)      ไม่ใช่ (NO) 

2. ข้าพเจ้าลงหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ครบ 12 หน่วยกิต หรือ          ใช่ (YES)      ไม่ใช่ (NO) 
    การศึกษาค้นคว้าอสิระครบ 6 หน่วยกิตแล้ว (I was register for thesis in 12 credits completely)  

 3. ข้าพเจ้าไม่สำมำรถสอบปำกเปล่ำ หรือสอบรำยงำนกำรศึกษำคน้คว้ำอิสระได้ทันในภาคเรยีนที่แล้ว  ใช่ (YES)      ไม่ใช่ (NO) 
                  (Last semester, I cannot pass the oral test/do a presentation for my IS in time) 

(ถ้าตอบว่าใช่ในข้อ 3 ต้องลงทะเบยีน และเสียค่าธรรมเนียมตามปกติ) (If you select “YES” for question no.3, you have to register and pay for a fee as 

normal) 
 

กรณีที ่3 (Case III) (ถ้าตอบใช่ทั้ง  3  ข้อ  ลงทะเบียนกรณีพิเศษได)้ (If you select 3 “YES”, you can register as special case) 

1. ข้าพเจ้าเรียนรายวิชาต่างๆครบแล้ว(I have completed all subject requirements for the curriculum)   ใช่ (YES)      ไม่ใช่ (NO) 

2. ข้าพเจ้าสอบประมวลความรู้แลว้ (I was completed for GE Test)         ใช่ (YES)      ไม่ใช่ (NO) 

       3. ข้าพเจ้าไม่สำมำรถส่งวิทยานิพนธ ์1 เลม่ หรือการศึกษาคน้คว้าอิสระ 1 เล่ม        ใช่ (YES)      ไม่ใช่ (NO) 

                ให้บัณฑิตวิทยาลัยได้ทันตามเวลาที่ก าหนดไว ้(I cannot submit 9 thesis/IS to the Graduate School in time) 

กรณีที ่4 (Case IV) (ถ้าตอบใช่ทั้ง  3  ข้อ  ลงทะเบียนกรณีพิเศษได)้ ) (If you select 3 “YES”, you can register as special case) 

1. ข้าพเจ้าเรียนรายวิชาต่างๆครบแล้ว(I have completed all subject requirements for the curriculum)   ใช่ (YES)      ไม่ใช่ (NO)  

        2. ข้าพเจ้าส่งวิทยานิพนธ์เลม่สมบรูณ์ให้บณัฑติวิทยาลยัได้ทันตามเวลาที่ก าหนดไว ้       ใช่ (YES)      ไม่ใช่ (NO) 

     (I was submitted thesis/IS completely with Graduate School) 

        3. ข้าพเจ้ารอกำรตีพิมพ์หรือตอบรับกำรตีพิมพ์ผลงำนวิทยำนิพนธ ์         ใช่ (YES)      ไม่ใช่ (NO) 
            (I am waiting for publication/ acceptance for publication of my thesis/IS) 

 
                                                                                                 ลงช่ือนิสิต (student’s signature) …………………………………..……….  

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

                                                                                                            เบอร์โทรศพัท์/Mobile …………………………………………………... 

สรุป (ส ำหรับเจ้ำหน้ำที)่ ( For the Officer) 

    1.ค่าธรรมเนียมฯ (Fee)…………………..……………………...บาท (Baht) 
    2.ค่าประกันฯ (a fee for certification) ………..………..บาท (Baht) 
    3. …………………………………………………………………..……บาท (Baht) 
       รวมเป็นเงิน (Total)……………………….……บาท (Baht) 
   

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