
ผูตรวจสอบ......................  งานบริการการศึกษา   (แบบฟอรมฉบับแกไขเมื่อ 26 ก.ค. 2556) 

 

คํารองขอลงทะเบียนเรียนวิชานอกหลักสูตร 

(Request form to register for extracurricular subjects) 
           วันท่ี (Date)...........เดือน (Month)........................... พ.ศ. (Year).............. 

เร่ือง  ขอลงทะเบียนเรียนวิชานอกหลักสูตร (Request form to register for extracurricular subjects) 

เรียน........................................................................................ (อาจารยท่ีปรึกษา) (Advisor) 

ขาพเจา (นาย / นางสาว) (I) (Mr. / Ms.)...................... .............. ................. .............เลขประจําตัว (ID number)..................................... ... 

นิสิตชั้นปท่ี (Academic year)..............สาขาวิชา................................................................ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร    

  (Department of)                    (Faculty of Engineering, Kasetsart University) 

ท่ีอยูปจจุบัน (Mailing address)..................................... ...................... ............................................................................... ............................................. 

โทรศัพท (Telephone) ........... ........................................................ อีเมล (E-mail).................. ........................................................ ............................... 

ขอลงทะเบียนเรียนวิชานอกหลักสูตรในรายวิชา (ระบุรหัสวิชา และหนวยกิต) ในภาคการศึกษา ........................... ป ...................... ดังน้ี  

Request from to register for extracurricular subjects (specify course code and credits) in academic………..………. Year……………………. 

1............................................... ................. .................. .2.................................... ................................. ..............3............ ................ ..................................  

          เน่ืองจาก (Because)............................... .............................. ..................... ...................................................... ................................ .................... 

และขาพเจาขอรับรองวา    ขาพเจาเปนนิสิตไมตํ่ากวาชั้นปที่ 3 (ตามขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) และมีคะแนนเฉล่ีย 

and I declare that           สะสมต้ังแต 2.00 ขึ้นไป ซ่ึงสามารถลงทะเบียนเรียนวิชานอกหลักสูตรไดเฉพาะรายวิชาที่เปนวิชาในสังกัดคณะ และ/หรือ วิชา 

          ภาษาตางประเทศจํานวนไมเกิน 6 หนวยกิต ตอภาคการศึกษาปกติ 

   I am in at least my third year of bachelor degree student at KU, and have a cumulative GPA of at least 2.00. 

   I am allowed to register for these extracurricular courses, but only those within my major and/or foreign    

   language course, not exceeding 6 credits 

    ขาพเจามีคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากวา 2.00 ซ่ึงสามารถลงทะเบียนเรียนวิชานอกหลักสูตรไดไมเกิน 6 หนวยกิตตอภาคการศึกษาปกติ 

 I have a cumulative GPA of at less than 2.00. I am allowed to register for these extracurricular courses. but    

 not exceeding 6 credits 

ทั้งน้ีขาพเจาไดแนบเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาดวยแลวดังน้ี (I have attached documents for consideration) 

         ใบรายงานผลการเรียน (Transcript) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา (Request for consideration) 

             ลงนาม (Signature)...................................................................... ( นิสิต) (Student) 

 ความเห็นอาจารยที่ปรึกษา (Advisor’s  opinion ) 

       เห็นควรอนุมัติ                       ไมเห็นควรอนุมัติ  

           (Recommend approval)            (Not permitted ) 

 เหตุผล (ถามี) (Reason)..........………..…….………………..…….……………….……… 

               ลงนาม (Signature) ……………….................................................. 

                     วันที่ (Date)…………………………............................................ 

 

 ความเห็นคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร (Dean’s opinion) 

       อนุมัติ                  ไมอนุมัติ  

           (Approval)                (Not permitted) 

      เหตุผล (ถามี) (Reason).........………….……….…………………… 

………………………………………………….……………………………………… 

……………………………………………………….………………………………… 

      

         ลงนาม (Signature) ………………...................................... 

           (รองคณบดีฝายวิชาการ) (Dean’s representative)          

     แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร (Associate Dean of Engineering) 

                  วันที่ (Date)……………………………............. 

 

 ความเห็นหัวหนาภาควิชาวิศวกรรม.........................................................  

     (Head of department’s opinion) 

       เห็นควรอนุมัติ                   ไมเห็นควรอนุมัติ  

          (Recommend approval)        (Not permitted ) 

เหตุผล (ถามี) (Reason)..................……………….……………………..……………… 

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

               ลงนาม (Signature) ……………………………….............................. 

                      วันที่ (Date)…………………………........................................ 

 

 

โครงการ IUP 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

รับท่ี………………..………………. 

วันท่ี................. ...................... 


	นิสิตชั้นปีที่ (Academic year)..............สาขาวิชา................................................................คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

