
Student status termination may be caused by the 
following cases
(Chiang Mai University Regulation on Graduate Education 2559 B.E.  No. 26) 

26.1 Dead

26.2 Resignation

26.3 Transfer to other university

26.4 Lack of one of qualifications or conditions of applicant to enroll as a

student as specified in no. 6

26.5 Having not enrolled any course within the time specified by the

university without maintaining the student status within 30 days from

first date of regular semester.



26.6 Having rerolled a program for a maximum duration specified in no. 

11.4 from the first date of first regular semester of enrollment. 

26.7 Study result with grade point average of less than 2.75 when having 

enrolled every 2 regular semesters. 

26.8 A doctoral student who fails qualifying examination without having the 

approval to transfer to a master’s degree program, as specified in      

no. 23. 

26.9 Thesis title and proposal has not been approved after enrollment for a 

period of time as specified below 

26.9.1 For every type of master’s degree program, 2 academic years. 

26.9.2 For every type of doctoral degree program, 3 academic years. 

26.10 Having enrolled for 2 regular semesters without any credit earned, 

except the program with thesis only. 

26.11 Having failed comprehensive examination as specified in no. 24. 

26.12 Having not paid tuition fee within the time specified by the university. 

26.13 Having been graduated. 26.14 Having been terminated by the 
university. 



ข้อ 26 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ได้แก่กรณีดังต่อไปน้ี
(ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษา)

26.1 ตาย

26.2 ลาออก

26.3 โอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน

26.4 ขาดคุณสมบัตขิองการเข้าเป็นนักศกึษามหาวทิยาลัยเชียงใหม่ ข้อหนึ่งข้อใดตาม
ข้อ 6

26.5 ไม่มาลงทะเบยีนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด และมิได้รักษาสถานภาพ
การศึกษาภายใน  30 วันนับจากวนเปิดภาคการศกึษาปกติ



26.6 เป็นนักศึกษาครบระยะเวลาศกึษาตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 11.5 นับตัง้แต่วันเปดิภาคการศกึษาแรก           
ที่เข้าศึกษา

26.7 เป็นนักศกึษาที่ไดค้า่ล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยนอ้ยกวา 2.75 เม่ือเรยีนครบ 2 ภาคการศึกษาปกติ  เป็นตน้ไป

26.8 เป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่สอบไม่ผา่นการวัดคุณสมบัต ิและไม่ได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวทิยาลัย
ให้โอนเป็นนักศึกษาปริญญาโทตามข้อ 23

26.9 เป็นนักศกึษาที่ไมผ่่านการอนุมัตหิัวข้อและโครงร่างปริญญานิพนธ์ เม่ือศกึษาครบตามระยะเวลา           
ที่ก าหนด ดังนี ้ 
26.9.1 ระดับปริญญาโท ทุกแบบการศึกษา เม่ือศกึษาครบ 2 ปีการศึกษา                                     
26.9.2 ระดับปริญญาเอก ทุกแบบการศึกษา เม่ือศกึษาครบ 3 ปีการศึกษา

26.10 เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยครบ 2 ภาคการศกึษาปกตแิล้ว ไม่มีหน่วยกติสะสม ยกเวน้หลักสูตร
ที่มเีฉพาะวิทยานิพนธ์

26.11 เป็นนักศึกษาที่สอบไม่ผา่นการสอบประมวลความรู้ตามข้อ 24                                                           
26.12 ไม่ช าระค่าธรรมเนยีมการศึกษาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด                                       
26.13 เป็นผู้ส าเร็จการศกึษา                                                                                                        
26.14 มหาวิทยาลัยสั่งให้พน้สภาพการเป็นนักศึกษา


