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หมายเหต ุ 1.   คํ ารองนี้ใชเฉพาะกรณีที่นักศึกษาไมสามารถลงทะเบียนดวยตนเองผาน Website http://reg.wu.ac.th  อนัเนื่องมาจากระบบคอมพิวเตอร
                       หรือสาเหตุอื่นๆ  ใหนักศึกษานํ าใบขอลงทะเบียนเรียนไปยื่นตอศูนยบริการการศึกษา  ภายในวันเวลาที่ก ําหนดใหลงทะเบียนเรียน
                  2.  เพื่อความสะดวกในการด ําเนินการและตรวจสอบการลงทะเบียนของเจาหนาที่  กรุณากรอกรายวิชาตามลํ าดับรหัสวิชาจากนอยไปหามาก
                  3.  จํ านวนหนวยกติและรายวิชาบังคับกอนจะตองเปนไปตามขอบังคับฯ และเงื่อนไขของหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัด
                       ระดับปริญญาตรี     ถาจะลงทะเบียนเรียนตํ่ ากวา 9 หนวยกิต หรือเกิน  20 หนวยกิต                                                                                                              
                       ระดับบัณฑิตศึกษา  ถาจะลงทะเบียนเรียนตํ่ ากวา 6 หนวยกิต หรือเกิน  12 หนวยกิต                                                                                                             
                       ตองแนบคํ ารองขอลงทะเบียนเรียนนอยหรือมากกวาเกณฑ  (CES-REG-QF-03.04 Rev.00) ดวย

 4. ชองระบบเกรด  รายวิชาใด นศ. ตองการลงทะเบียนเรียนเปนระบบเกรดใด  กรุณาระบุระบบเกรดใหชัดเจน
     ระบ ุ A-F  หมายถึง   ตองการลงทะเบียนเรียนเพื่อรับแตมระดับคะแนนตามลํ าดับขั้น
     ระบ ุ Au   หมายถึง   ตองการลงทะเบียนเรียนเปนผูรวมเรียน
     ระบ ุ S/U  หมายถึง   ตองการลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา หรือรายวิชาทดแทนสหกิจศึกษา หรือรายวิชาอื่นๆ ตามที่หลักสูตรกํ าหนด
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