
ผูตรวจสอบ............... ............. .......                                         งานบริการการศึกษา   (แบบฟอรมฉบับแกไขเมื่อ 21 พ.ย. 2555) 

 

คํารองขอลงทะเบียนเรียนไมเปนไปตามขอบังคับวาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี มก. 

(Request to Register for Course Overload / Underload) 
วันที่ (Date)................เดือน (Month)................................พ.ศ. (Year).................. 

เรื่อง (Re:) ขอลงทะเบียนไมเปนไปตามขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี มก. (Registration does not follow the KU graduation regulations) 

1. เรียน (To) .............................................................................................. (อาจารยท่ีปรึกษา) (Advisor) 
ขาพเจา (นาย / นางสาว) (I) (Mr. / Ms.)............................................................................................เลขประจําตัว (ID number)........................................................ 

นิสิตชั้นปที่ (Academic year)...................สาขาวิชา (Department of)......................................................................คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

               (Faculty of Engineering, Kasetsart University) 

ที่อยูปจจุบัน (Mailing address).................................................................................................................................................................................................................................. 

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

มีความประสงคขอลงทะเบียนเรียน    ต่ํากวา  9 หนวยกิต ในภาค  ตน  ปลาย (I wish to register for) (Less than 9 credits)(In)(1st semester)(2nd semester)     

  เกิน 22 หนวยกิต (ไมเกิน 25 หนวยกิต) ในภาค  ตน  ปลาย (Over 22 credits, but not over 25 credits) (In)(1st semester)(2nd semester) 

        เกิน 7 หนวยกิต (ไมเกิน  9 หนวยกิต)   ในภาคฤดูรอน (Over 7 credits, but not over 9 credits) (In summer semester) 

ปการศึกษา................................... จํานวน..............................หนวยกิต 

 (Academic year)                  (Total)                      (Credits) 

ในรายวิชาดังตอไปนี้ (ระบุรหัสวิชาและจํานวนหนวยกิต) (For the following subjects, specify the subject number and the credit.) 

1................................................................................................................ .....4...................................................................................................................... 7............................. ........................................... ......................... 

2................................ ..................................................................................... 5...................................................................................................................... 8................................................... .............................................. 

3..................................................................................................................... 6.......................................................................................... ...........................9................................ .................................................................. 

เนื่องจาก (Because)...................................... ........................................................................................................... .................................................................................. ............................................  

............................................................................................................................. ................................................................................................ .......................................................................... ..............................................  

ทั้งน้ีขาพเจาไดแนบเอกสารเพ่ือประกอบการพิจาณาดวย ดังน้ี  (I have also attached the documents for consideration as follows) 

 ตารางเรียน, ตารางสอบกลางภาคและสอบไล    KU3 (แบบขอเปล่ียนแปลงการลงทะเบียนเรียน)   ใบรายงานผลการลงทะเบียนเรียนผาน Web 
    (Study timetable, Midterm and examination table )   KU3 (Request for Change of Registration)       (Report of the Register) 

           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)….....................………….……….…………….. 

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

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

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

   เรียน ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 

            (To: Director of the Registrar’s Office) 

                      เพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 

                           (Please consider and proceed) 
 

         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................. ...................... 



ผูตรวจสอบ............... ............. .......                                         งานบริการการศึกษา   (แบบฟอรมฉบับแกไขเมื่อ 21 พ.ย. 2555) 
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