คณะต้นสังกัดคณะ.....................
รับที่..............................................
วันที่.........../................../..............

บว.ทบ.15

คําร้ องขอเพิม่ ถอนและงดรายวิชาเรียน
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 สนส.  กองคลัง
 อื่น ๆ ....................................
รับที่……………...………………
วันที่…....../…………../……..….

วันที่...............เดือน...............................พ.ศ. ....................
เรื่อง ขอเพิ่ม ถอนและงดรายวิชาเรี ยน
เรียน คณบดีคณะ.................................................
สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 1. ……………………………………………………………………………………………………………....
2. ………………………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………………….…...
ข้าพเจ้า…………………………………..………...……….รหัสประจําตัว………………...…………......................
เป็ นนักศึกษาระดับ  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ปริญญาโท  แผน ก ( แบบ ก1  แบบ ก2) หรื อ  แผน ข
 ปริญญาเอก ( แบบ 1.1  แบบ 1.2  แบบ 2.1 แบบ 2.2) สาขา………….…………….………..…………
รู ปแบบการศึกษา  ในเวลาราชการ  นอกเวลาราชการ ศู นย์ การศึกษา............................................................................
เริ่ มเข้าเรี ยนในภาคเรี ยนที่……………./………..……
มีความประสงค์ขอ  เพิ่ม  ถอน  งดรายวิชาเรี ยน ในภาคเรี ยนที่ ................./.......................... ดังนี้

ลําดับที่

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต หมู่เรี ยน

อาจารย์ผสู ้ อน

รหัส
อ.ผูส้ อน

เพิม่ วิชาเรียน
1
2
3
รวมหน่วยกิตที่ขอเพิ่มวิชาเรี ยน
ถอนวิชาเรียน
1
2
3
รวมหน่วยกิตที่ขอถอนวิชาเรี ยน
งดวิชาเรียน ทุกรายวิชา จํานวนหน่ วยกิต
จํานวนหน่วยกิตทั้งหมดที่ลงทะเบียนตั้งแต่ตน้ ภาคเรี ยนนี้
จํานวนหน่วยกิตที่คงเหลือทั้งหมดในภาคเรี ยนนี้
ลงลายมือชื่อนักศึกษา.................................... ( ............................................................. ) วันที่............../.................../..........
1. เจ้ าหน้ าทีค่ ณะทีส่ าขาวิชาสังกัด ได้ ตรวจคําร้ องและเอกสารทีเ่ กีย่ วข้ องครบสมบูรณ์ แล้ ว จึงนําเสนอเพือ่ โปรดพิจารณา
ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่.............................................(.............................................................) วันที่............../.................../...........

2
2. อาจารย์ ทปี่ รึกษา  วิทยานิพนธ์ หลัก  การค้ นคว้ าอิสระ ตรวจคําร้ องนีแ้ ล้ ว เห็นควร  อนุมตั ิ  ไม่อนุมตั ิ
เพราะว่า........................................................................................................................................................................................
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษา.................................. ( ............................................................. ) วันที่............../.................../..........
3. ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสู ตรได้ ตรวจคําร้ องและเอกสารทีเ่ กีย่ วข้ องแล้ ว เห็นควร  อนุมตั ิ  ไม่อนุมตั ิ
เพราะว่า........................................................................................................................................................................................
ลายมือชื่อประธานฯ ....................................... ( .................................................................. ) วันที่............./................/.............
4. รองคณบดีคณะทีส่ าขาวิชาสังกัด ได้ ตรวจสอบคําร้ องและเอกสารทีเ่ กีย่ วข้ องแล้ ว เห็นควร  อนุมตั ิ  ไม่อนุมตั ิ
เพราะว่า......................................................................................................................................................................................
ลายมือชื่อรองคณบดี...................................... ( .................................................................... ) วันที่.........../.................../..........
5. คณบดีทสี่ าขาวิชาสังกัด พิจารณา  อนุมตั ิ  ไม่อนุมตั ิ
ลายมือชื่อคณบดี.......................................... ( .................................................................... ) วันที่.........../................/............ .
6. เรียนผู้อาํ นวยการกองคลัง (ฝ่ ายการเงิน)
 1. การเพิม่ วิชาเรียน
นักศึกษาได้ชาํ ระค่าธรรมเนียม ดังนี้
1.1 เพิ่มวิชาเรี ยน จํานวน .....................หน่วยกิต หน่วยกิตละ .......................บาท เป็ นเงิน ...............................บาท
1.2 อื่น ๆ (ระบุ) ....................................................................................................... เป็ นเงิน ..................................บาท
รวมเป็ นเงิน ....................................บาท
1.3 ตามใบเสร็ จเล่มที่ .................เลขที่................วันที่..................เดือน...............................พ.ศ...............................
 2. การถอนวิชาเรียน
กรณี การขอถอนวิชาเรี ยนเป็ นไปตามระเบียบการลงทะเบียนเรี ยน นักศึกษามีความประสงค์ ดังนี้
2.1 ขอคืนค่าถอนวิชาเรี ยนตามระเบียบ จํานวน ............................หน่วยกิต เป็ นเงิน .............................................บาท
2.2. ตามใบเสร็ จชําระเงินการลงทะเบียนครั้งแรก เล่มที่ ...........เลขที่...........วันที่........เดือน.................พ.ศ...................
 3. การงดวิชาเรียน
3.1 นักศึกษาได้ชาํ ระค่าธรรมเนียม
การงดวิชาเรี ยน ดังนี้
3.1.1 ............................................................................................................ เป็ นเงิน .............................. บาท
3.1.2 ............................................................................................................ เป็ นเงิน .............................. บาท
3.2 ตามใบเสร็ จเล่มที่ .................เลขที่................วันที่..................เดือน...............................พ.ศ...............................
4. ลายมือชื่อเจ้ าหน้ าทีก่ ารเงิน ....................................(....................................................) วันที่........../................/..............
7. เรียนผู้อาํ นวยการสํานักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตามขั้นตอนต่อไป
1. …………………………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………………………
(.........................................................................)
ผูอ้ าํ นวยสํานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
................../..................../.................

