
ค ำร้องขอเพิ่ม - ถอน รำยวิชำ 
กรณีที่ยังไม่ได้ช ำระเงินค่ำลงทะเบียนเรียน 

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

  

 วันที่ ................ เดือน........................พ.ศ. .......... 
 
 ข้าพเจ้า (นางสาว/นาง/นาย)............................................................รหัสประจ าตัวนักศกึษา............................................ 
นักศึกษา  เต็มเวลำ จันทร์-ศุกร์   เต็มเวลำ เสำร์-อำทิตย์  เรียนที่    มหำวิทยำลัย   สระแก้ว              
เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี................ ปี หลักสูตร.............................…………................สาขาวิชา........................... .................
แขนงวิชา...................................................... คณะ...............................................................................................................................  
เบอร์โทรศัพทท์ี่สำมำรถติดต่อได้.....................................................................................E-mail…………………..………………………………….…… 
มีความประสงค์จะขอเพิ่ม – ถอนรายวิชา ก่อนช าระเงินค่าลงทะเบียน ทั้งนี้ จะช าระค่าลงทะเบียนในวันท่ี ....................................... 
(หากไม่ช าระค่าลงทะเบียนตามก าหนดการของมหาวิทยาลัยถือว่าการขอเพิ่ม – ถอนรายวิชาเป็นโมฆะ)  
 
  มีควำมประสงค ์ขอเรียนเพ่ิมรำยวิชำในภำคกำรศึกษำที่........../..................   ดังรำยกำรต่อไปนี้  
                                  (เรียนร่วม นักศึกษำ   เต็มเวลำ จันทร์-ศุกร์   เต็มเวลำ เสำร์-อำทิตย์) 

Sect. รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน

หน่วยกิต 
วัน / เวลา / 

 ที่เรียน 
ชื่อผู้สอน 

ผู้สอน
อนุญาต 

       
       
       
       
       
       

 

เหตุผลที่ขอเรยีนเพิ่ม เพราะ…………………………………………………………………………………………………………..................................... 

หมำยเหตุ  อาจารย์ผู้สอนต้องตรวจสอบความถูกต้องของจ านวนนกัศึกษาที่จองรายวิชา 

  มีควำมประสงค์ ขอถอนรำยวิชำในภำคกำรศึกษำที่........../..................   ดังรำยกำรต่อไปนี้ 

Sect. รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน

หน่วยกิต 
วัน / เวลา / 

 ที่เรียน 
ชื่อผู้สอน 

ผู้สอน
อนุญาต 

       
       
       
       
       

 

เหตุผลที่ขอถอนรายวิชา เพราะ……………………………………………………………………………………………..................................................… 
หลังจากเพิ่ม – ถอนรายวิชาแล้ว  จ านวนหน่วยกิตที่ศึกษาในภาคการศึกษานี้รวมทั้งสิ้น………………….หน่วยกิต  
 
 

แบบ มรว. 6/4  



(ปรับปรุงเมื่อ 3 ตุลาคม 2562) 

 

           ตำรำงเรียนหลังจำกที่เพิ่มรำยวิชำแล้วในภำคกำรศึกษำที่........../..................   ดังรำยกำรต่อไปนี้ 
วิชำท่ีเรียน เรียนวัน คำบที่ วัน/เดือน/ปีท่ีสอบ เวลำที่สอบ 

1………………………………… 
2. ……………………………… 
3. ……………………………… 
4. ……………………………… 
5. ……………………………… 
6. ……………………………… 
 

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

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

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

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

 
  หน่วยกิตไม่เกินที่ก าหนด (ภาคปกติจ านวน 22 หน่วยกิต  ภาคพิเศษจ านวน 12 หน่วยกิต) (ส ำหรับนักศึกษำรหัสประจ ำตัว 

56, 57)  
  ส ำหรับนักศึกษำรหัสประจ ำตัว 58 เป็นต้นไป หน่วยกิตไม่เกินที่ก าหนด นักศึกษาเต็มเวลา จันทร์-ศุกร์ จ านวน 22 หน่วยกิต 

และภาคฤดูร้อน 9 หน่วยกิต นักศึกษาเต็มเวลาเสาร์-อาทิตย์ ภาคเรียนที่ 1 และ 2  จ านวน 15 หน่วยกิต ภาคฤดูร้อน จ านวน       
6 - 9 หน่วยกิต 

  หน่วยกิตเกินที่ก าหนด  รวมหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด จ านวน ................. หน่วยกิต  ระบุเหตุผล............................................ 
.............................................................................................................................ลงช่ือผู้อนุญาต................................................................. 

                                                                             (........................................................................) 
  
         ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าได้ตรวจสอบรายวิชาที่ขอเพิ่มแล้ว วัน เวลา ตารางเรียนและตารางสอบ ไม่ตรงกัน 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
  ลงช่ือ………………………………………….นักศึกษา 
  (……………………………………….) 
    …………/………………./……….     
 
 ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา………………………………………………………………………………………………………………… 
  ลงช่ือ………………………………….......…อาจารย์ที่ปรึกษา 
   (……………………………………….) 
   …………/………………./……….     
 
 

 ความเห็นของคณบดี.....................…………………………………………………………………………………………………………………......... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
ผลกำรพิจำรณำของคณบดี  ได้ตรวจสอบความถูกต้องพิจารณาแล้ว    อนุมัติ    ไม่อนุมัติ 
 
 
  ลงช่ือ…………………………………….......คณบดี 
       (……………………………………….) 
   …………/………………./……….      
 
 
 

 
 

 
 

เง่ือนไขในกำรเพ่ิม-ถอน รำยวิชำ 
1. นักศึกษาต้องเพิ่ม-ถอนรายวิชา  ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด   
2. นักศึกษาเต็มเวลา จันทร์-ศุกร์ จ านวน 22 หน่วยกิต และภาคฤดรู้อน 9 หน่วยกิต นักศึกษาเต็มเวลา  เสาร์-อาทิตย์ ภาคเรียนที่ 1 และ 2  

จ านวน 15 หน่วยกิต ภาคฤดูร้อน จ านวน 6 - 9 หน่วยกิต  กรณีมีควำมจ ำเป็น นักศึกษาลงทะเบียนเกินที่ระเบียบก าหนด คณบดีเป็นผู้
พิจารณาอนุมัติให้ลงทะเบียนตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

3. รายวิชาที่ขอเพิ่มตารางเรียนและตารางสอบต้องไม่ตรงกัน  หากตรงกันวิชาที่ขอเพิ่มจะถือเป็นโมฆะทนัที            



ขั้นตอนกำรขอเพิ่ม - ถอน รำยวิชำ 
กรณีที่ยังไม่ได้ช ำระเงินค่ำลงทะเบียนเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           
 

อาจารยผ์ู้สอนลงนาม 

นักศึกษาส่งค าร้อง เพิ่ม-ถอน รายวิชา 

ที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ไม่อนุมัต ิ อนุมัต ิ

เสนออาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม 

รับค าร้องเพิ่ม-ถอนรายวิชา ที่คณะ 

คณบดีพิจารณา 

นักศึกษารอรับรายวิชาเพิ่ม-ถอน 

แจ้งนักศึกษา 


