คํารองขอเพิกถอนวิชากรณีพิเศษ
ADDITIONAL WITHDRAWAL REQUEST FORM

สทบ./ RO.109
ลําดับที่ / NO...….…..

วันที่ / Date ………….……….………….……….
เรียน ผูอํานวยการสํานักทะเบียนนักศึกษา
To : Director, Records Office
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว / I,Mr./ Mrs./ Miss ………………………...…………………..………………………...………………....……….…………..

ภาคพิเศษ / Special Programs
รหัสประจําตัว / Student Code ……………………….…....………..…
ภาคปกติ / Day Program
คณะ / School ………………………..….………..……
ภาควิชา / Department ………..….…………….....……….…
คะแนนเฉลี่ยสะสมปจจุบัน / Present GPA…………………..
มีความประสงคจะขอเพิกถอนวิชากรณีพิเศษ เนือ่ งจาก (โปรดแนบหลักฐานประกอบ) / would like to apply for additional withdrawal of courses
because (see details attached ) ………………………………………………………………………………………….……………..…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….
ใน/in
ภาค 1/First semester
ภาค 2/Second semester
ภาคฤดูรอน/Summer session ปการศึกษา/Academic Year:……...….........
วิชาที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคนี้………..…….วิชา
Currently I am enrolled for…………….courses.

รหัสวิชา
Course No.

Section

1. ……..……..
2. …..………..
3. ……..……..
4. ………..…..
5. …………....
6. …..………..
7. ……..……..

……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………

ไดเคยเพิกถอนวิชาในภาคนี้มาแลว……..…………วิชา
Prior withdrawal in this semester includes……..….…course(s).
วิชาที่ตองการเพิกถอนกรณีพิเศษ
Courses to be withdrawn are as follow.
ชือ่ วิชา
Course Title

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

วันทีส่ อบ
Exam Date

เวลาสอบ
Time

……../……../……..
……../……../……..
……../……../……..
……../……../……..
……../……../……..
……../……../……..
……../……../……..

……..….-……..….
……..….-……..….
……..….-……..….
……..….-……..….
……..….-……..….
……..….-……..…
……..….-……..….

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา / For your consideration.

………………………………..………
…………….….…....
ลงลายมือชื่อ / Student’s signature
เวลาที่ติดตอ / Time
หมายเหตุ: 1. หากการเพิกถอนวิชาในครัง้ นี้ทําใหทุกวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไว ถูกเพิกถอนไปทั้งหมด นักศึกษาตองทําเรื่องขออนุมัติเพิกถอนทุกวิชาจากคณบดี
มาใหเรียบรอย และนํามาเปนหลักฐานดวย ยกเวนนักศึกษาที่มีหลักฐานประกอบการขอเพิกถอนวิชาอยางชัดเจนอยูแลว / If this additional withdrawal
leaves no course in the active registration list of the student, he or she must seek further verification of the Dean for the complete cancellation.
2. หากนักศึกษาเขาหองสอบในวิชาที่ทําเรื่องขอเพิกถอนวิชากรณีพิเศษ ถือวาวิชาที่ขอเพิกถอนเปนโมฆะ และนักศึกษาจะไดเกรดตามที่สอบไดจริง /
If the student is present to take exam of any courses listed above after this withdrawal has already been approved, the request will be void and
the student will receive the actual grade as the result of the exam.
ที่อยูที่ติดตอไดสะดวก / Contact Address……………………………………………...………………………...………..…………………..…….………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดสะดวก / Contact phone number …………………………………….
2)
สํานักวิชาการ / Academic Affairs Office
1)
สํานักทะเบียนนักศึกษา / Records Office
ตรวจสอบแลวพบวานักศึกษา / Exam taking record
แจงผลทางอีเมลวันที่ / The result via email on:…………………….....…
เขาสอบวิชา / Taken course:…………….......……..…....………
ไมไดเขาสอบวิชา / Not-taken course:……….....….……...……..
………………..……………………
ลงลายมือชือ / Officer’s signature
…...…./………/.……...
3)
สํานักทะเบียนนักศึกษา / Records Office
อนุมัติใหเพิกถอนวิชาตามคํารองขอ / All requested course approved
อนุมัติ เฉพาะวิชา / Selected course approved:……………..…….
ไมอนุมัติ / Disapproved

.

…………..…...………………………
ลงลายมือชื่อ
Director, Records Office signature
.….…./………/…..….

4)

.……….………....…….…………….
ลงลายมือชื่อ / Examiner’s signature
.…...…./…..……/…...….
สํานักทะเบียนนักศึกษา / Records Office
บันทึกขอมูลการเพิกถอนวิชาแลว / Withdrawal request recorded

……………………………………….
ลงลายมือชื่อ / Officer’s signature
………/………./………..

