ทะเบียนรับ
เลขที่รับ.........................................
วันที่รับ..........................................
ผู้รับ..............................................
วันที่ส่งคำร้อง..............................

PSU(SRT).005

คาร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินหรือน้อยกว่ากาหนด
งานทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

( โปรดอ่ำนรำยละเอียดและคำชี้แจงด้ำนหลัง )
เรื่อง ขออนุมัติลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตเกิน/น้อยกว่ากาหนด ภำคกำรศึกษำที่.........../..................
เรียน ( ) คณบดีคณะ.....................................................................................................................(สำหรับนักศึกษำระดับปริญญำตรี)
( ) คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย
(สำหรับนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ)
ข้ำพเจ้ำ (นำย นำง นำงสำว)..........................................................................................เป็นนักศึกษำชั้นปีที่......
รหัสประจำตัวนักศึกษำ  สำขำวิชำ ……………………………………………………………..
คณะ.......................................................................................................ขอยื่น คำร้องต่ อมหำวิท ยำลั ย ว่ำ ขณะนี้ ข้ำพเจ้ ำได้ ดั ช นี
สะสม.....................อยู่ในสถำนะ ( ) Pass(ปกติ) ( ) Critical(วิกฤต) ( ) Probation(รอพินิจ) ครั้งที่……….....
ซึ่งตำมระเบียบข้ำพเจ้ำสำมำรถลงทะเบียนเรียนได้จำนวน ( ) 9 - 16 หน่วยกิต ( ) 9-22 หน่วยกิต (ภำคปกติ ก่อนรหัส 58)
( ) 3 - 16 หน่วยกิต ( ) 3-22 หน่วยกิต (ภำคปกติ ตั้งแต่รหัส 58)
( ) ไม่เกิน 6 หน่วยกิต ( ) ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
(ภำคฤดูร้อน)
( ) ไม่เกิน 15 หน่วยกิต
(สำหรับบัณฑิตศึกษำ)
ข้ำพเจ้ำ ขอลงทะเบียนโดยมีจำนวนหน่วยกิต เกิน น้อย กว่ำระเบียบฯ กำหนด จานวน……….....หน่วยกิต
รวมข้ำพเจ้ำลงทะเบียนเรียนในภำคกำรศึกษำนี้ ทั้งหมด จำนวน............หน่วยกิต เหตุผลที่ข้ำพเจ้ำขอลงทะเบียนเรียนเกิน /
น้อยกว่ำกำหนด คือ
( ) ลงรำยวิชำตกค้ำง(วิชำที่เคยติด E/W/ไม่ลงทะเบียนตำมแผน
( ) อื่น ๆ ระบุ.......................………………………………………………………………………………………………………………….
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและพิจำรณำดำเนินกำรต่อไปด้วย
(ลงชื่อ).............................................................
วัน/เดือน/ปี .........../.............../...............
ความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ).............................................................
วัน/เดือน/ปี .........../.............../...............
คาสั่งคณบดี
อนุมัติให้ลงทะเบียน..... ( ) เกิน ( )น้อย กว่ำที่ระเบียบฯ กำหนด จานวน............หน่วยกิต
ไม่อนุมัติ....................................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)...............................................................
(...............................................................)
............./………......../.............
คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกิน/น้อย : เริ่มใช้ มีนำคม 2562 /หำกมีกำรแก้ไขจำนวนหน่วยกิตต้องให้คณบดีลงชื่อกำกับด้วย/

หน้ำ 1 จำก 2

คาชี้แจง
การขอลงทะเบียนเรียนเกินหรือน้อยกว่ากาหนด
1. รับคำร้องได้ทตี่ ู้แบบฟอร์มงำนทะเบียนและประมวลผล หรือดำวน์โหลดที่เว็บไซต์ http://reg.surat.psu.ac.th
2. ต้อ งด ำเนิ น กำรส่ งค ำร้ อ งก่ อ นลงทะเบี ย น ยกเว้น รำยที่ ล งทะเบี ยนในระบบแล้ ว สำมำรถส่ งภำยหลั ง กำร
ลงทะเบียนแล้วได้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสัปดำห์ที่สำมนับจำกวันเปิดภำคกำรศึกษำ
3. กรอกรำยละเอียดในคำร้องให้ครบถ้วน ชัดเจน ถูกต้องและสมบูรณ์ กรณีมีกำรแก้ไข ต้องลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง
4. ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ และคณะที่นักศึกษำสังกัด
5. ส่งคำร้องด้วยตนเองที่งำนทะเบียนและประมวลผลภำยในระยะเวลำที่กำหนด
6. ดำเนินกำรลงทะเบียนเรียนผ่ำนเว็บภำยในระยะเวลำที่กำหนด
7. กรณี ไม่ส่งค าร้องภายในระยะเวลาที่กาหนด มหำวิท ยำลั ยจะดำเนินกำรตำมระเบียบฯ โดยยกเลิ กผลกำร
ลงทะเบียนของนักศึกษำทั้งหมด และนักศึกษำต้องขอลงทะเบียนเรียนใหม่ ภำยใน 6 สัปดำห์นับจำกวันเปิดภำค
กำรศึกษำ พร้อมทั้งชำระค่ำลงทะเบียนเรียนสำย หำกพ้นกำหนดนักศึกษำต้องลำพัก กำรศึกษำ เท่ำนั้น มิฉะนั้น
จะทำคำสั่งพ้นสภำพกำรเป็นนักศึกษำต่อไป
8. จานวนหน่วยกิตตามที่ระเบียบฯ กาหนด
ภำคกำรศึกษำปกติ(ตั้งแต่รหัส 58)
8.1 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม น้อยกว่ำ 2.00
ลงทะเบียนเรียนได้ จำนวน 3-16 หน่วยกิต
8.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.00
ลงทะเบียนเรียนได้ จำนวน 3-22 หน่วยกิต
8.3 นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ
ลงทะเบียนเรียนได้ ไม่เกิน 15 หน่วยกิต
ภำคกำรศึกษำปกติ(ก่อนรหัส 58)
8.1 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม น้อยกว่ำ 2.00
ลงทะเบียนเรียนได้ จำนวน 9-16 หน่วยกิต
8.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.00
ลงทะเบียนเรียนได้ จำนวน 9-22 หน่วยกิต
8.3 นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ
ลงทะเบียนเรียนได้ ไม่เกิน 15 หน่วยกิต
ภำคฤดูร้อน
8.1 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม น้อยกว่ำ 2.00
ลงทะเบียนเรียนได้ จำนวน 1-6 หน่วยกิต
8.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.00
ลงทะเบียนเรียนได้ จำนวน 1-9 หน่วยกิต
หมายเหตุ : นักศึกษำปีที่ 1(ตั้งแต่รหัส 58) ภำคกำรศึกษำแรกที่เข้ำศึกษำ ลงทะเบียนเรียนได้ จำนวน 3-22
หน่วยกิต และนักศึกษำปีที่ 1(ก่อนรหัส 58) ลงทะเบียนเรียนได้ จำนวน 9-22 หน่วยกิตเหมือนกับนักศึกษำปกติ
9. หำกมีปั ญ หำต้ องรีบ ติ ดต่ องำนทะเบี ย นและประมวลผลโดยทั น ที ก่อน พ้ น กำหนดกำรลงทะเบี ย นของแต่ ล ะภำค

กำรศึกษำ
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