
ค ำร้องขอถอนรำยวิชำ ท. 8 
Request Form for Course Withdrawal   

เรียน  อำจำรย์ผู้สอนรำยวิชำ    To  Instructor of Course 
 ข้าพเจ้า ( นาย / นาง / นางสาว )  I am ( Mr. / Mrs. / Miss )_________________________________________________________________________________________________ 
เลขประจ าตัว Student Code ____________________เป็นนักศึกษาสังกัดส านักวิชา  a student of the Institute of ___________________________________________________________ 
สาขาวิชา / หลักสูตร  School of _________________________________________________________________________อยู่ในความดูแลของ  อาจารย์ที่ปรึกษา under the supervision of 
(Advisor’s Name)_______________________________________________คะแนนเฉลี่ยสะสม ( GPAX )________มีความประสงค์ขอถอนรายวิชา  wish to withdraw from the course with 
รหัสวิชา  Course Code __________ชื่อวิชา(ภาษาอังกฤษ)Course Title___________________________________________________________________________กลุ่ม Group No.______ 
ในภาคการศึกษาที่ Trimester _____ปีการศึกษา Academic Year ________เนื่องจาก Because__________________________ 
เมื่อถอนรายวิชานี้แล้วยังคง  เหลือหน่วยกิต  เรียนในภาคการศึกษานี้  After withdrawal, the remaining number of credits is 
จ านวน are_________หน่วยกิต credits 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  For your kind consideration. 
       ลงชื่อ  Signature__________________________________________________ 
       วันที่  Date ________________โทรศัพท์  Tel no.________________________ 

1.  ควำมเห็นของอำจำรย์ท่ีปรึกษำ 
Advisor’s Comments 

2.  ผลกำรพิจำรณำของอำจำรย์ผู้สอน 
Instructor’s Decision 

***3.  ผลกำรพิจำรณำของหัวหน้ำสำขำวิชำ 
( เฉพำะนักศึกษำบัณฑิตศึกษำ    ป.โท – เอก ) 

Chair of the School’s  Decision 
( For postgraduate students only ) 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
ลงชื่อ  Signature _________________________________ 
( _____________________________________________ ) 
วันที่ Date ______________________________________ 

 อนุญาต Approved          ไม่อนุญาต Not approved 
เนื่องจาก Reasons : _______________________________ 
ลงชื่อ  Signature _________________________________ 
( _____________________________________________ ) 

วันที่ Date ______________________________________ 

 อนุญาต Approved          ไม่อนุญาต Not approved 
เนื่องจาก Reasons : _______________________________ 
ลงชื่อ  Signature _________________________________ 
( _____________________________________________ ) 

วันที่ Date ______________________________________ 

4.  กำรด ำเนินกำรของศูนย์บริกำรกำรศึกษำ  Action taken by The Center for Educational Services  :   ด าเนินการแล้ว  Completed  
      ไม่สามารถด าเนินการได้  Not Completed    เนื่องจาก because ____________________________________________________________________________________________ 

ลงชื่อ Officer’s  Signature __________________________________เจ้าหน้าที่    วันที่ Date __________________________________ 
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ค ำแนะน ำในกำรยื่นค ำร้องขอถอนรำยวิชำ  Guidance for Course Withdrawal Request 
 

ขั้นตอนกำรปฏบิัต ิ Procedure 

 1.  นักศึกษาขอรับค าร้องขอถอนรายวิชา (ท.8) ได้ที่ฝ่ายทะเบยีนนักศึกษา ศูนยบ์ริการการศึกษา หรือ พิมพ์ใบค าร้องจาก WebSite  http://reg.sut.ac.th 
ในเมนู  "แบบฟอร์ม"  เลือก “แบบฟอร์มนักศึกษา” 
     A student obtains the request form for course withdrawal from the Registrar Office, the Center for Educational Services or print it from 
the website http://reg.sut.ac.th from menus “ Forms ” and then “ Student Forms ” 

 2.  นักศึกษากรอกเอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมลงลายมือชื่อ และด าเนินการดังนี้ The student completes and signs the form and then proceed as follow : 
  1) รายวิชาระดับปริญญาตรี  Undergraduate Course 

1.1 น ำเสนออำจำรย์ทีป่รึกษำ 
      Presents to advisor 

 อำจำรย์ผู้สอนพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบพร้อมลงลำยมือชื่อ 
     Course instructor considers and signs if approved 

1.2  น ำเสนออำจำรย์ที่ปรึกษำ 
       Presents to advisor 

 อำจำรย์ผู้สอน 
     Course instructor 

 หัวหน้ำสำขำวชิำฟิสิกสพ์ิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 
     Chair of the School of Physics considers 

  พร้อมลงลำยมือชื่อกรณีนักศึกษำที่ถอนรำยวิชำต่อไปน้ี  and sign if approved, in case where the student is withdrawing from these courses 
105101  PHYSICS แต่ไมป่ระสงค์จะถอนรำยวิชำ 105191  PHYSICS LABORATORY I 
105102  PHYSICS II ” 105192  PHYSICS LABORATORY II 
105103  GENERAL PHYSICS ” 105193  GENERAL PHYSICS LABORATORY 

  2) รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา  Graduate Courses 
น ำเสนออำจำรย์ที่ปรึกษำ 
Present to advisor 

 อำจำรย์ผู้สอน 
     Course instructor 

 หัวหน้ำสำขำวชิำพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบพร้อมลงลำยมือชื่อ 
     Chair of the School considers and signs if approved 

 3.  นักศึกษาน าเอกสารที่ด าเนินการแลว้ตามข้อ 2  ส่งฝ่ายทะเบียนนกัศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา  เพื่อให้เจ้าหนา้ที่ท าการบันทกึข้อมูลการถอนรายวิชา 
      The student submits the procesied form according to item 2 to the Registrar Office; CES so that an officer will record the withdrawal 

 4.  นักศึกษาตรวจสอบผลการถอนรายวชิา ได้จากเมนู “ผลการลงทะเบียน”  The student verify the withdrawal result from the menu “Registration Results” 
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***กรณี นักศึกษาท่ีถอนรายวิชา 105101 , 105102, 105103 และไม่ประสงค์
ถอนวิชา 105191, 105192 ,105193 ให้น าเสนอหัวหน้าสาขา 
วิชาฟิสกิส์ เพื่อโปรดพิจารณาด้วย 
***In case where the student is withdrawing from 105101, 105102, 
105103 but not from 105191, 105192, 105193, it should be 

presented to the chair of the school of Physics for consideration. 

http://reg.sut.ac.th/

