
                      คํารองขอถอนรายวิชา (กรณีติด W)

ขาพเจา ……………………………………………………....………. เลขประจําตัว …………..…………
หลักสูตร …………………………………………………………. ขอถอนรายวิชา ดังตอไปนี้

ท่ี รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุม นก/นว. ระบบ
เกรด

å   อจ.
ผูสอน

1
2
3
4
5
6

จํานวนหนวยกิต/หนวยวิชา  หลังถอนรายวิชา…………… หนวยกิต/หนวยวิชา

ลงชื่อ …………..………………………. นักศึกษา
                     วันท่ี ……………….เบอรโทร. …………………

ç อาจารยท่ีปรึกษา
……………………………………………………….
……………………………………………………….

ลงช่ือ ……………………………….. อาจารยที่ปรึกษา
วันที่ …………………………………

é ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร
(เฉพาะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)

o อนุมัติ o ไมอนุมัติ

ลงชื่อ ………………………. วันท่ี ………………

è เจาหนาที่ศูนยบริการการศึกษา

ผูรับ ………………………. วันท่ี …..………………  ผูดําเนินการ…………..…… วันท่ี …….…………..

a   นักศึกษาตรวจเช็คการถอนรายวิชาหลังจากสงคํารอง ประมาณ 1 ช.ม.
a   กรณีนักศึกษาถอนรายวิชาแลวนอยกวาเกณฑ     (กรอกรายละเอียดดานหลัง)

                        คํารองขอถอนรายวิชา (กรณีติด W)

ขาพเจา ……………………………………………………....………. เลขประจําตัว …………..…………
หลักสูตร …………………………………………………………. ขอถอนรายวิชา ดังตอไปนี้

ท่ี รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุม นก/นว. ระบบ
เกรด

å   อจ.
ผูสอน

1
2
3
4
5
6

จํานวนหนวยกิต/หนวยวิชา  หลังถอนรายวิชา…………… หนวยกิต/หนวยวิชา

ลงชื่อ …………..………………………. นักศึกษา
                     วันท่ี ……………….เบอรโทร. …………………

ç อาจารยท่ีปรึกษา
……………………………………………………….
……………………………………………………….

ลงช่ือ ……………………………….. อาจารยที่ปรึกษา
วันที่ …………………………………

é ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร
(เฉพาะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา)

o อนุมัติ o ไมอนุมัติ

ลงชื่อ ………………………. วันท่ี ………………

è เจาหนาที่ศูนยบริการการศึกษา

ผูรับ ………………………. วันท่ี …..………………  ผูดําเนินการ…………..…… วันท่ี ….…………...

a   นักศึกษาตรวจเช็คการถอนรายวิชาหลังจากสงคํารอง ประมาณ 1 ช.ม.
a   กรณีนักศึกษาถอนรายวิชาแลวนอยกวาเกณฑ     (กรอกรายละเอียดดานหลัง)

ภาคการศึกษา …../25…..…
o ปริญญาตรี
o ปริญญาโท
o ปริญญาเอก
o อื่นๆ ………….…..…….

ภาคการศึกษา …../25…..…
o ปริญญาตรี
o ปริญญาโท
o ปริญญาเอก
o อื่นๆ ………….…..…….



คํารองขอลงทะเบียนเรียนนอยกวาเกณฑ (กรณีติด W)
เรียน   คณบด/ีประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร

ขาพเจา ………………………………..…..………. เลขประจําตัว …………...…………
ปจจุบันเปนนักศึกษาสํานักวิชา …………….…………..……..หลักสูตร …………………………
มีความประสงคขอลงทะเบียนเรียน ในภาคการศึกษาท่ี …………………/………………………..

ระดับปริญญาตรี   ระบบหนวยกิต     o   นอยกวา  9 หนวยกิต   (ระบุ……………. หนวยกิต)
ระบบหนวยวิชา o   นอยกวา  2 หนวยวิชา (ระบุ……………. หนวยวิชา)

ระดับบัณฑิตศึกษา   ระบบหนวยกิต     o   นอยกวา  6 หนวยกิต   (ระบุ……………. หนวยกิต)
  ระบบหนวยวิชา o   นอยกวา  2 หนวยวิชา (ระบุ……………. หนวยวิชา)

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา

ลงช่ือ …………..……….……………………. นักศึกษา
วันท่ี ………………………………..……..…………….

å ความเห็นอาจารยท่ีปรึกษา
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..

ลงชื่อ ……………………………………………....
( ……………………………………………..…….)
วันท่ี ………………………………………………

ç  ความเห็นคณบดี /ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร
o อนุมัติ o ไมอนุมัติ ……………………………………………

ลงชื่อ ……………………………………………....
( ……………………………………………..…….)
วันท่ี ………………………………………………

คํารองขอลงทะเบียนเรียนนอยกวาเกณฑ (กรณีติด W)
เรียน   คณบด/ีประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร

ขาพเจา ………………………………..…..………. เลขประจําตัว …………...…………
ปจจุบันเปนนักศึกษาสํานักวิชา …………….…………..……..หลักสูตร …………………………
มีความประสงคขอลงทะเบียนเรียน ในภาคการศึกษาท่ี …………………/………………………..

ระดับปริญญาตรี   ระบบหนวยกิต     o   นอยกวา  9 หนวยกิต   (ระบุ……………. หนวยกิต)
ระบบหนวยวิชา o   นอยกวา  2 หนวยวิชา (ระบุ……………. หนวยวิชา)

ระดับบัณฑิตศึกษา   ระบบหนวยกิต     o   นอยกวา 6  หนวยกิต   (ระบุ……………. หนวยกิต)
  ระบบหนวยวิชา o   นอยกวา  2 หนวยวิชา (ระบุ……………. หนวยวิชา)

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา

ลงช่ือ …………..……….……………………. นักศึกษา
วันท่ี ………………………………..……..…………….

å ความเห็นอาจารยท่ีปรึกษา
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..

ลงชื่อ ……………………………………………....
( ……………………………………………..…….)
วันท่ี ………………………………………………

ç  ความเห็นคณบดี /ประธานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําหลักสูตร
o อนุมัติ o ไมอนุมัติ ……………………………………………

ลงช่ือ ……………………………………………....
( ……………………………………………..…….)
วันที่ ………………………………………………
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