กนท48

ทะเบียนคณะ

สํานักบริ การการศึกษา ฝ่ ายทะเบียนและ
ประมวลผล

เลขที่รับ ……………………….
วันที่รับ ………………………..
เวลา …………………………...
ผูร้ ับ …………………………...

เลขที่รับ ………….........................
วันที่รับ ...……..…..……………...
เวลา ……………………………...
ผูร้ ับ ……………………………...

สํ านักบริการการศึกษา สถาบันกันตนา

คําร้ องขอถอนรายวิชา (W)
Request Form for Course Withdrawal

ภาคการศึกษา ………………..…………………..……… ปี การศึกษา ………………..………..
Semester

1

Academic year

นักศึกษาระดับปริญญาตรี

1

เรียน คณบดี ………………………..……………….
To The Dean
Name Mr. / Miss. / Mrs.
เลขประจําตัวนักศึกษา / Student ID
ข้ าพเจ้ า นาย/นางสาว/นาง ……………………………..……………………………………………………….…………………….
คณะ ……………………….………………...….. แขนงวิชา …………………..………………………………… โทรศัพท์ ………………….………..…….. E-mail …………………..….…………..………………….
Faculty
Department/Field of study
Telephone
มีแต้ มเฉลีย่ สะสม (GPAX) …………………….….………..…...…
สถานภาพการเป็ นนักศึกษา
ปกติ
วิทยาทัณฑ์ ครั้งที่ …………………...……….……………….
Probation No.
Cumulative grade point average
Normal
Student status
ในภาคการศึกษาปัจจุบนั ได้ ลงทะเบียนเรียนไว้ ………………..…... หน่ วยกิต มีความประสงค์ จะขอถอนรายวิชา ดังนี้
have registered in the current semester for
credits and would like to request withdrawal from
ความเห็นผู้สอน/ผู้รับผิดชอบรายวิชา
3
Instructor’s comment
รหัสรายวิชา
ชื่อย่ อรายวิชา
เหตุผลของการถอนรายวิชา
Course No. Abbreviated name
Reason of request for withdrawal
เห็นชอบ ไม่ เห็นชอบ
ลงนาม
วัน/เดือน/ปี
Approved Disapproved
Signature
Date

ซึ่งจะเป็ นผลให้ มจี ํานวนหน่ วยกิตคงเหลือในภาคการศึกษานี้ which makes the total credits registered this semester
ไม่ ตํ่ากว่ า 9 หน่ วยกิต
Not less than 9 credits

ตํ่ากว่ า 9 หน่ วยกิต พร้ อมกันนีข้ ้ าพเจ้ าขออนุมตั ลิ งทะเบียนเรียนโดยมีหน่ วยกิตตํา่ กว่ าทีก่ าํ หนดในระเบียบฯ
Less than 9 credits I would also like to request permission to register for credits below those stipulated by the university regulations
ข้ าพเจ้ าจะติดตามผลการพิจารณาคําร้ องทีฝ่ ่ ายทะเบียนและประมวลผล หลังจากยืน่ คําร้ อง 5 วันทําการ
After 5 working days of the submission of this request, I will check the result at the Office of the Registrar
นักศึกษาลงนาม Signature ….………………………………..………...
วันที่ …..……./ ………./ …….……

2

ความเห็นอาจารย์ ทปี่ รึกษา
Advisor’s comment

ความเห็นคณบดี
Dean’s comment
อนุมตั ิ
Approved

5

…………………………...…………………………………………………………….……………………..
……………………………………………………………………………………………….……………….

ลงนาม Signature

4

………………..………………………….………..……………..

(…………………………………….………………………..…..)
…….………..……./ ………..…………../ …………….…….

…………………………………………….………..…..………..

(……………………………………………………………...…..)
…….………..……./ ………..………../ …………….…..….

ความเห็นนายทะเบียน
University Registrar’s comment

6

……………………………………………………………………………………………….……………….

7

ลงนาม Signature

(…………………………………….………………………..…..)
…….………..……./ ………..…………../ …………….…….

…………………………...…………………………………………………………….……………………..

ลงนาม Signature

…………………………………………………………………………………………………..…………………..

……………………………………………….….….………..

ความเห็นนายทะเบียนคณะ
Faculty Registrar’s comment

ไม่ อนุมตั ิ
Disapproved

.

……………………………………………………………………………………………….………………..…….
…………………………………………………………...………………………………….……………………....

ลงนาม Signature

………………...………………………….………..…………….

(………………….……………….……………………...…..…..)
…….…………..……./ ………..…………../ ………….…….

อธิการบดี The President
อนุมตั ิ
Approved

ไม่ อนุมตั ิ ……………..……………………………………………………………………………………………..
Disapproved
ลงนาม Signature ………….………...………………………….………..…………..

(…………………………………….………………..………..…..)
….….………..……./ ………..…………../ …………….…….

