QF-10-03

มหาวิทยาลัยสยาม
คํารองทั่วไป

ทบ.01

เลขที่คํารอง……………………..
วันที่ ………………………………
วันที่……………. เดือน ……………………….. พ.ศ. ………..…

เรียน นายทะเบียน
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว……………………………………… นามสกุล………………………………..…………เลขที่กองทุนฯ………………………
เปนนักศึกษาคณะ……………………………………….………… สาขาวิชาเอก ……………………………………………………………. ภาค
ปกติ
ค่ํา
เลขทะเบียน
ที่อยูเลขที่……………. หมูที่…………ตรอก/ซอย……………………….
ถนน…………………………… แขวง/ตําบล………………………………………………………………………….เขต/อําเภอ…………………….………………………….
จังหวัด………………………………………… รหัสไปรษณีย…………………………………………………….. โทรศัพท …………………………………………………
มีความประสงคจะยื่นคํารองเพื่อดําเนินการตามคํารองขอที่
เรื่อง…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เหตุผล………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
กรุณากรอกขอความเปนภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพใหญ) เฉพาะนักศึกษาที่เลือกขอ 1.2, 1.4 และ 1.7

NAME (ชื่อ) MR/MISS/MRS……………………………….SURNAME…………………………………………
DATE OF BIRTH (วันเดือนป)…………. PROVINCE OF BIRTH (จังหวัดทีเ่ กิด)…………………….………….
FACULTY (คณะ) ….……………..……MAJOR (วิชาเอก)…………………. MINOR (วิชาโท)…………………
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดําเนินการ
ลงชื่อ……………………………………นักศึกษา
หมายเหตุ :

1. เมื่อนักศึกษากรอกขอความดานบนเรียบรอยแลวใหเสนอคํารองที่เคาเตอรสํานักทะเบียนกอนเปนขั้นตอนแรก
2. กรณีเปนนักศึกษากองทุนเงินกูยืมฯ ใหผานการพิจารณาจากแผนกแนะแนวเปนลําดับตอไป

1. บันทึกสํานักทะเบียนและวัดผล
เรียนอาจารยที่ปรึกษาและผูเกี่ยวของ
เพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ……………………………………
………../…………/…………

2. บันทึกผูเกี่ยวของในฐานะเปน……………………….………………………
ความเห็น…………………………………………………………….….……….
………………………………………………………………………………..……
ลงชื่อ………………………………….
………./………../……….

3. บันทึกผูเกี่ยวของในฐานะเปน…………………………………………….…
ความเห็น………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ………………………………..
………./………../……….
5. บันทึกผูเกี่ยวของในฐานะเปน……………………………………………...
ความเห็น………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………...
ลงชื่อ………………………………….
………/……..…/……...…

4. บันทึกผูเกี่ยวของในฐานะเปน………………………………………………
ความเห็น………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ………………………………….
………./………../……….
6. บันทึกผูเกี่ยวของในฐานะเปน………………………..……………………
ความเห็น………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ………………………………….
………./………../……….

(สําหรับเจาหนาที)่
วันที่ยื่นคํารอง……………………..……………………………………………
ชื่อ-นามสกุล………………………………………………………………………
ลําดับที่ที่ใหดําเนินการ

เลขที่รับเรื่อง……………………………………………………………….
เลขทะเบียน…………………………………………………………………
ลงชื่อผูรับเรื่อง……………………………………………………

(นัดใหมาฟงการพิจารณาคํารอง ภายหลัง 7 วันทําการ โดยใหนักศึกษานําเอกสารสวนนี้มาแสดงดวยทุกครั้ง)

หมวดที่ 1 เกี่ยวกับเอกสาร
1.1 ขอหนังสือรับรองสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ จํานวน ……………… ฉบับ
1.2 ขอหนังสือรับรองกรณีสําเร็จการศึกษา จํานวน…………………ฉบับ (ฉบับภาษาอังกฤษ)
1.3 ขอหนังสือรับรองสภาพนักศึกษา (กรณียังไมสําเร็จการศึกษา) จํานวน …………. ฉบับ (ฉบับภาษาไทย)
1.4 ขอหนังสือรับรองสภาพนักศึกษา (กรณียังไมสําเร็จการศึกษา) จํานวน ……… ฉบับ (ฉบับภาษาอังกฤษ)
1.5 ขอหนังสือรับรองความประพฤติ จํานวน ………. ฉบับ (ผานอาจารยที่ปรึกษา / สํานักกิจการนักศึกษา)
1.6 ขอหนังสือรับรองการเรียนครบทุกลักษณะรายวิชาและกําลังเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ จํานวน…… ฉบับ
1.7 ขอหนังสือรายงานผลการเรียน (TRANSCRIPT OF RECORDS)
1.7.1 แบบไมสําเร็จการศึกษา
แบบเปนทางการ (OFFICIAL TRANSCRIPT) จํานวน …………….. ฉบับ
ภาษาอังกฤษ
แบบไมเปนทางการ (UNOFFICIAL TRANSCRIPT) ภาษาไทย
1.7.2 แบบสําเร็จการศึกษา
แบบเปนทางการ (OFFICIAL TRANSCRIPT ) จํานวน …………….. ฉบับ

*อักษรยอดูหมายเหตุดา นลาง

รข. รค.
1
1
1
1
1
1

บ.
1
1
1
1
1
1

1

1

ผ.

ง.
50
50
50
50
50
50

50
10

2

1

50

หมายเหตุ: รข. = รูปขาวดํา 1 นิ้ว รค. = รูปสวมครุย 1 นิ้ว
บ. = สําเนาบัตรประชาชน ผ = ผลการเรียน ง = เงินสด
ชองใดที่มีหมายเลขกํากับใหนําเอกสารตามจํานวนที่ระบุไวมายื่นพรอมคํารอง ยกเวนชอง “ง” ใหนําจํานวนเงินมาตามที่ระบุไว

หมวดที่ 2 เกี่ยวกับสภาพนักศึกษา

รข. รค. บ. ผ.

2.1 ขอพักการเรียน ในภาคการศึกษาที่ ……….…. ปการศึกษา……………
2.2 ขอลาออกระหวางการศึกษา (แนบสําเนาบัตรประชาชนของผูปกครอง และสําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษามาดวย)
2.3 ขอลาออกตามระเบียบวัดผล

ง.
200

1
1
200

2.4 ขอรักษาสภาพ Project (กรอกใบลงทะเบียน)

1

2.5 ขอตอสภาพนักศึกษา เมื่อหมดระยะเวลาในการศึกษา (หลักสูตร 2 ป GPA≥1.95 หลักสูตร 4 ป GPA≥ 1.97)
2.6 ขอเขารวมรับปริญญา ในปการศึกษา …………………. (กรณีที่ไมไดเขารับปริญญาในปที่ผานมา)
2.7 ขอกลับเขาศึกษาใหม ในคณะ…………………. สาขาวิชา. ………………………….. หลักสูตร ….. ป
ภาค ปกติ
ค่ํา ในภาคการศึกษาที่ ………. ปการศึกษา ……………………..
เนื่องจาก พนสภาพตามระเบียบการวัดผล

1

ผลการเรียนไมดี (ตองใหผูปกครองรับทราบ พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนผูปกครองมาดวย)

หมวดที่ 3 เรื่องทั่วไป
3.1 ขอยายคณะหรือสาขาวิชาเอก จากสาขาวิชา……………………… ไปสาขาวิชา…………….… …… ในภาคการศึกษาที่……/….……
3.2 ขอสอบกลางภาค/ปลายภาค ภายหลัง ในวิชา

1

500

1. รหัสวิชา……………………….. ชื่อวิชา …………………………………………………. ชื่ออาจารยประจําวิชา……………………………………………………
2. รหัสวิชา……………………….. ชื่อวิชา …………………………………………………. ชื่ออาจารยประจําวิชา……………………………………………………
3. รหัสวิชา……………………….. ชื่อวิชา …………………………………………………. ชื่ออาจารยประจําวิชา……………………………………………………

3.3 ขอแกไขสัญลักษณในผลการเรียน
1. รหัสวิชา………………………..ชื่อวิชา…………………………………………………………………..จาก…………………………..เปน…………………………….
2. รหัสวิชา………………………..ชื่อวิชา…………………………………………………………………..จาก…………………………..เปน…………………………….
3.4 ขอยายรอบเรียนจาก ภาค ……………..ไปภาค……….…….. ตั้งแตภาคการศึกษาที่ ……………. ปการศึกษา …………………..

3.5 ขอดูคะแนนสอบและสมุดคําตอบ วิชา……………………………………………… ชื่ออาจารยประจําวิชา……………………………………………………………………
3.6 ขอลงทะเบียนเรียนเกินกวาระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3.7 ขอลงทะเบียนเรียนเพื่อนําไปสอบเปนผูตรวจสอบบัญชี
3.8 ขอลงทะเบียนเรียนเพื่อนําไปขออนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
3.9 ขอลงทะเบียนเรียนลาชากวาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3.10 ขอเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล
3.11 ขอเปลี่ยนแปลงที่อยูในการติดตอ
3.12 อื่น ๆ (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

