
(1) 

นศ.ช
หน่ว
GPA

......
……
......
(.....
วันที

           
 

เรื่อง  ข

เรียน  ผูอ้

 
คณะนิติศ
 
 
 
 

 

 งานบริการก

ชั้นปีท่ี.......ลงท
วยกิต ประจําภา
A.........ตามโครง

......................
……………………
......................
.....................
ที่...................

ที่ ศธ 
วันที่ ..

                            

อลงทะเบียนเ

อํานวยการสาํ

    ข้าพเจ้าน
ศาสตร ์สาขาน
 1) ใน
     1
     1
     1

     ข
2) ใน
       

 เนื่อง
 

  

ารศึกษา 

ะเบียน............
าค..........ปี......
งสร้างหลักสูตร 
................... 
………………. 
................... 
..................) 
................... 

 0514.30......
......./.........../

                            

คําร้องข
เรียนมากกว่า/

านักบริหารแล

าย/นาง/นางส
นิติศาสตร์ ช้ัน
นภาค (  ) ต้น
1.1 (   ) มากก
1.2 (   ) นอ้ยก
1.3 (   ) ไม่เกิ
ขอชําระคา่ธรร
นการภาคฤดูร้อ
                 
งจาก.............

จึงเรียนม
  
  

  
  

(2) อาจ

 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

..................
(.................
วันที่..........

../……..... 
/............... 

                            

ขอลงทะเบี
/น้อยกว่ากําห

ละพัฒนาวิชาก

สาว...............
นปีที่........ มีค
น (  ) ปลาย ปี
กว่า 22 หนว่ย
กว่า 9 หน่วย
น 8 หน่วยกิต
รมเนียมการศึ
อน ปีการศึกษ
      โดยมหีน่
.....................

มาเพื่อพิจารณ
  
  

   
  

จารย์ที่ปรึกษา

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

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

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

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

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

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

                            
 

ยนมากกว่
หนด 

การ 

.....................
วามประสงคข์
ปีการศึกษา....
ยกิต โดยมีหน
กิต โดยมีหนว่
ต สุดท้าย  โด
ศึกษากึ่งหนึ่ง (
ษา.................
วยกิตรวมทั้งสิ
.....................

ณา 
ลงชื่อ.....
      (...

          โทรศพั
      วั

า 

....... 

....... 

....... 

....... 

..... 

......) 
....... 

(  ) อน
(  ) ไม
.........
.........
 
.........
(........
วันที่..

                            

 
า/น้อยกวา่

.................รหั
ขอลงทะเบียน
................. 
น่วยกิตรวมทั้ง
วยกิตรวมทั้งสิ้
ยมีหน่วยกิตร
(สําหรับภาคก
............. (  ) 
สิ้น.................
.....................

.....................
.....................
พท์................
ันที่................

(3) คณบดี

นุมัติ 
ม่อนุมัติ เนื่องจ
.....................
.....................

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

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

                            

ากําหนด 

ัสประจําตัวนั
นเรียนมากกว่า

สิ้น................
สิน้.................
รวมทั้งสิ้น.......
การศึกษาปกติ
มากกว่า 9 ห
.........หน่วยกิ
.....................

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

ดี 

จาก
............... 
............... 

............... 
...............) 
................ 

 
.
(

                            
        (

ักศึกษา.........
า/น้อยกว่ากํา

............หน่วย
............หน่วย
............หน่วย
ติ ต้ังแต่รหัส 4
นว่ยกิต 
ต 
.....................

.....................
....................)
.................. 
.................. 

(4) สํานักบรหิ
วิช

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

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

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

.....................
 
.....................
(....................
วันที่..............

   หนา 1 
(มีตอหนา 2) 

...............
าหนดดังนี้

ยกิต 
ยกิต 
ยกิต และ 
49 ขึ้นไป 

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

. 
 

หารและพัฒน
าการ 

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

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

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

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

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

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

นา

.... 

.... 

.... 

.... 

... 
...) 
.... 



                                                                                                                                                                                                           หนา 1 
          (มีตอหนา 2) 

รายวิชาและการคํานวณระดับคะแนนที่คาดหวังในการลงทะเบียนในปีการศึกษา ........................................
ภาคการศึกษา (   ) ต้น  (   ) ปลาย  (   ) พิเศษ 
นาย/นางสาว.................................................................................... รหัสประจําตัวนักศึกษา.............................. 
 

ลําดบั รหัสวิชา/ชื่อวิชา กลุ่ม หน่วยกิต วันเวลาเรียน วันเวลาสอบ 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

รวม     

 
 

GPA 
(CA) + (CR) GRADE POINT (GP) 

 
 

   

 
  ขอรับรองว่าถูกต้อง 

 
  

   ลงชื่อ ............................................................. 
           (.............................................................) 

     อาจารย์ที่ปรกึษา 

CR = CREDIT REGISTER 
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GPA = GRADE POINT AVERAGE ( = GP / CA ) 


