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ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ที่ ๑๔/๒๕๕๙ 

เรื่อง เง่ือนไขและแนวปฏิบัติการขอคืนสถานภาพการเปนนกัศึกษาบัณฑิตศึกษา 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุง เงื่อนไข และแนวปฏิบัตใินการขอคืนสถานภาพการเปนนักศกึษาบัณฑิตศึกษา 

ใหมีแนวปฏิบัติและขั้นตอนเปนไปในแนวเดียวกันและมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในขอ ๒๙.๒ 

แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๔ และโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริหารวิชาการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๘ เม่ือวันที่ ๑๗ กรกฎาคม 

๒๕๕๘ และครั้งท่ี ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ จึงออกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เงื่อนไขและแนว

ปฏิบัติการขอคืนสถานภาพการเปนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ไวดังนี้ 

๑. ใหยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ฉบับที่ ๐๑๔/๒๕๕๕ เรือ่ง เงื่อนไขและแนว

ปฏิบัติการขอสถานภาพการเปนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาคืน ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และใหใชประกาศนี้

แทน 

๒. ใหผูท่ีพนสภาพการเปนนักศึกษาตามท่ีระบุในขอ ๒๙.๒ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ และตองการขอคืนสถานภาพการเปนนักศกึษา ใหดำเนินการดังนี้ 

๒.๑ ย่ืนคำรองพรอมเหตุผล และ/หรือ หลักฐานที่สอดคลองกับเหตุผล เพ่ือประกอบการพิจารณาตอ

บัณฑติวิทยาลัย ไมนอยกวา ๖๐ วัน กอนเปดภาคการศึกษาที่ประสงคจะกลับเขาเปนนักศึกษา 

๒.๒ การขอคืนสถานภาพการเปนนักศึกษาจะตองดำเนินการภายใน ๓๖๕ วัน หลังจากถูกประกาศ

หรือสั่งใหพนสภาพการเปนนักศึกษา 

๒.๓ การขอคืนสถานภาพการเปนนักศึกษา ใหเปนไปตามของบังคบั ระเบียบ ประกาศของ

มหาวิทยาลัย ตลอดจนแนวปฏิบัติท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกำหนด 

๓. ใหสวนงานพิจารณาใหความเห็นชอบการขอคืนสถานภาพตามขอ ๒.๑ มายังบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือเสนอ

มหาวิทยาลัยอนุมตัิการขอคืนสถานภาพการเปนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาตอไป 

๔. นักศึกษาที่ไดรบัอนุมัติใหกลับเขาเปนนักศึกษาแลว ใหมีสถานภาพการเปนนักศึกษาเชนเดียวกับกอนถูก

ประกาศหรือสั่งใหพนสภาพการเปนนักศึกษา และจะตองชำระคาธรรมเนียมดังตอไปนี้ 

๔.๑ ชำระคาขอคืนสภาพการเปนนักศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหมที่เก่ียวของ พรอมท้ัง

ตองละทะเบียนและชำระคาธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหคืนสถานภาพการเปนนักศึกษา

บัณฑติศึกษา 

๔.๒ ตองชำระคาธรรมเนียมการใชบริการของมหาวิทยาลัยตามระเบียบที่เก่ียวของทุกภาคการศึกษา

ปกติที่ไดพนสภาพการเปนนักศึกษา 
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หากนักศึกษาดำเนินการไมครบถวนตามขั้นตอนหรือไมชำระเงินตามประกาศนี้ ใหถือเสมือนวาไมเคยมีการ

ขอคนืสถานภาพการเปนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาแตอยางใด 

ทั้งนี้ ตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศกึษา ๒๕๕๙ เปนตนไป 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(ลงนาม) 

(รองศาสตราจารย ดร.เอกชัย แสงอินทร) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

 

การระบุเหตุผลและการใชหลักฐานประกอบในการขอคืนสถานภาพการเปนนักศึกษา 

เหตุผลในการขอคืนสถานภาพ หลักฐานประกอบ 

- ปญหาดานสุขภาพ เกิดอุบัติเหตุ ของนักศึกษา 

- ปญหาดานสุขภาพ เกิดอุบัติเหตุ การเจ็บปวยของ

บิดา มารดา ผูปกครองของนักศึกษา 

- เชน ใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลท่ีไดรับการรับรอง 

หรือหลักฐานอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

- ขอมูลประกอบมีความถูกตอง สอดคลอง และเหมาะสม 

- ปญหาดานการเสียชีวิตของบิดา มารดา ผูปกครอง

ของนักศึกษา 

- เชน ใบมรณะบัตร หรือหลักฐานอื่นๆ ตามความเหมาะสม 

- ขอมลูประกอบมีความถูกตอง สอดคลอง และเหมาะสม 

- ปญหาดานการเงนิ - เชน Statement, สำเนาสมุดคูฝากธนาคาร หรือหลักฐาน

อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

- ขอมลูประกอบมีความถูกตอง สอดคลอง และเหมาะสม 

- ปญหาดานการประกอบการของนักศึกษา เชน การ

ลงทุน การประกอบกิจการ 

- เชน Statement, สำเนาสมุดคูฝากธนาคาร หนังสือจด

ทะเบียนการประกอบการ หรือหลักฐานอ่ืนๆ ตามความ

เหมาะสม 

- ขอมลูประกอบมีความถูกตอง สอดคลอง และเหมาะสม 

- ปญหาดานการทำงาน เชน ตองไปปฏิบัติงาน

หนวยงานอ่ืน ออกจากงาน 

- หนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชาหนวยงานตนสังกัด 

- ขอมูลประกอบมีความถูกตอง สอดคลอง และเหมาะสม 

- นักศกึษาอยูระหวางรอการอนุมัติ ทุน/เงินกู เพ่ือ

การศึกษา 

- หนังสือรับรองจากแหลงทุน 

- ขอมลูประกอบมีความถูกตอง สอดคลอง และเหมาะสม 
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(Translation) 

Announcement of Graduate School, Chiang Mai University 

No. 14/2559 

Subject: Conditions and Procedures for Graduate Student Status Restoration 

 

In order to make the conditions and procedures for graduate student status restoration to 

operate appropriately, by the virtue of clause no. 29.2 of Chiang Mai University Regulations on 

Graduate Education 2554 B.E., along with the agreement of Graduate School Academic 

Management Committee, meeting no. 8/2558 on 17th July 2015, and meeting no. 2/2559 on 29th 

January 2016, the Conditions and Procedures for Graduate Student Status Restoration is set as 

follows: 

1. The “Announcement of Graduate School, Chiang Mai University no. 14/2555, Subject: 

Conditions and Procedures for Graduate Student Status Restoration, dated 11th December 2012” 

is repealed and replaced by this announcement. 

2. One, who has lost student status according to the virtue of clause no. 29.2 of Chiang Mai 

University Regulations 2554 B.E. and wishes to restore the student status, must proceed as follows: 

2.1 submit a request form with reasons and/or evidences to support the consideration 

of the graduate school, at least 60 days before the beginning of the semester intended to restore 

the student status 

2.2 student status restoration must be done within 365 days after the date of student 

status termination 

2.3 student status restoration must comply with the rules, regulations, 

announcements and guidelines set by the university and the graduate school. 

3. The academic sector in charge considers and proposes the request in 2.1 to the graduate 

school, in order to proceed to the university for consideration and approval. 

4. One, who has approved to restore the student status, is regarded as the same student 

status as before and must pay the fees as follows: 

4.1 student status restoration fee as specified in the concerning announcement of 

Chiang Mai University, and must register and pay the registration fee of the restoring semester. 

4.2 registration fee for using university’s services of every semester that have been 

left without the student status. 



CMU-GS Announcement 4/4 Student Status Restoration, 11th April 2016 

If the student cannot complete the process of restoring the student status or does not pay 

all fees as mentioned in this announcement, the request for student status restoration is regarded 

as void. 

This announcement is effective from the 1st semester of academic year 2016 on. 

Announced on 11th April 2559 B.E. 

(Signed) 

(Associate Professor Dr. Akachai SANG-IN) 

Dean of Graduate School 

 

Examples of Reasons and Supporting Evidences for Student Status Restoration 

Reasons Evidences 

- Health problems or accidents of student 

- Health problems or accidents of student’s 

father/mother/parents 

- e.g. medical certificate from approved medical 

care center or any other appropriate evidence 

- Evidence must be correct, relevant and proper 

- Decease of student’s father/mother/parents - e.g. death certificate or any other appropriate 

evidence 

- Evidence must be correct, relevant and proper 

- Financial problems - e.g. financial statement, copy of bankbook or any 

other appropriate evidence 

- Evidence must be correct, relevant and proper 

- Student’s business problems, such as 

investment or business operation 

- e.g. financial statement, copy of bankbook, 

business registration certificate or any other 

appropriate evidence 

- Evidence must be correct, relevant and proper 

- Career operation problems, such as 

transferring to other department or job 

termination 

- Certificate from the authority/superintendent of 

the affiliated department 

- Evidence must be correct, relevant and proper 

- Waiting for the approval of fund/loan for 

education 

- Certificate from the source of fund/loan 

- Evidence must be correct, relevant and proper 

 


