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 เรียน      คณบดคีณะ

 Dear      Dean of Faculty of __________________________________

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)/I am Mr./Mrs./Miss______________________________________________________________________

รหัสนักศกึษา/Student ID No. _________________เป็นนักศกึษาระดบั/Currently enroll in the:

󠇙 ประกาศนียบตัร/Graduate Diploma 󠇙 ประกาศนียบตัรช้ันสงู/Higher Graduate Diploma

󠇙 ปริญญาโท แผน/Master's Degree plan______________󠇙 ปริญญาเอก แบบ/Doctoral Degree Type_____________

หลักสตูร/Program in_____________________________________สาขาวิชา/Major_________________________________________________

ระบบการศกึษา/Type of study program:

󠇙 ภาคปกต/ิRegular      󠇙 โครงการพิเศษ/Special 󠇙 นานาชาต/ิInternational 󠇙 ภาษาองักฤษ/English Program

มคีวามประสงคข์ออนุมตัลิงทะเบยีนในปีการศกึษา/Hereby request to register in the Academic Year of:

󠇙 ภาคต้น / 1
st
 Semester 󠇙 ภาคปลาย / 2

nd
 Semester

⃝ น้อยกว่า 9 หน่วยกติ คอืจ านวน.....หน่วยกติ/Less than 9 credits with the total of _______ credits. 

⃝ มากกว่า 15 หน่วยกติ คอืจ านวน.....หน่วยกติ/More than 15 credits with the total of _______credits.

(ต้องไม่มากกว่า 20 หน่วยกติ/But not more than 20 credits)

⃝ ไม่เกนิ 3 หน่วยกติสดุท้าย คอืจ านวน...หน่วยกติ/Not exceed the last 3 credits as required, with the total of ______ credits.

* และขอช าระค่าธรรมเนียมการศกึษาคร่ึงหน่ึง/In this case, I hereby request to pay half of the tuition fee. 

󠇙 ภาคฤดรู้อน/Summer Semester

⃝ มากกว่า 6 หน่วยกติ คอืจ านวน.....หน่วยกติ/More than 6 credits with the total of _________ credits. 

เน่ืองจาก I hereby request due to:

󠇙 1. จ านวนหน่วยกติที่เหลือตามหลักสตูร มจี านวนน้อยกว่าหรือมากกว่าที่ก าหนดและจ าเป็นต้องส าเรจ็การศกึษาในภาคการศกึษาน้ัน ๆ 

    /The credits left unfinished are less or more than those limited and the student is required to graduate that semester.  

󠇙 2. แผนการเรียนในหลักสตูรก าหนดจ านวนหน่วยกติที่น้อยกว่าหรือมากกว่าที่ก าหนด

    /The credits specified in that study plan are less or more than those limited.

󠇙 3.  ได้รับการเทยีบโอนรายวิชาแล้ว เหลือจ านวนหน่วยกติน้อยกว่าหรือมากกว่าที่ก าหนด 

    /The credits left from the transfer of credits are less or more than those limited.

󠇙 4. ได้รับอนุมตัใิห้ปรับเปล่ียนแผนการเรียน

    /Student is permitted to change the study plan.

󠇙 5. กรณีอื่น ๆ / Other (โปรดระบ ุ/ Please specify)__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

กรณีตามข้อ 4 และข้อ 5 ต้องได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการประจ าบณัฑติวิทยาลัย

/In case of No. 4 or 5, must be permitted by Graduate School Committee

Consequently, I would like to request for your consideration. My contact phone no. is_____________________

/จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมตั ิหากมปัีญหาสามารถตดิต่อข้าพเจ้าได้ที่หมายเลขโทรศพัท์

 ลงช่ือ /Signature ___________________________________

นักศกึษา/Student's Full Name (___________________________)

ค าร้องขอลงทะเบยีน น้อยกว่า/มากกว่าที่ก าหนด ส าหรับนักศกึษาระดบับณัฑติศกึษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ Date______/________/________

REQUEST OF REGISTRATION FOR LOWER/UPPER CREDITS

GRADUATE STUDY, KHON KAEN UNIVERSITY

ตามระเบียบ มข. วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ขอ้ 26 และประกาศ บว.ฉบบัที ่21/2550

In accordance with the regulation of Khon Kaen University on Graduate Education Level 2016, article No.26 and Graduate School Announcement 21/2007 

บว 9 (GS.9)

9
GS FORM 
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1. อาจารยที์่ปรึกษาทัว่ไป/อาจารยที์่ปรึกษาหลกั 2. คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 3.งานบริการการศึกษาคณะ (คณะที่นกัศึกษาสงักดั)

Advisor Program Committee Faculty’s Educational Service Section

 (Student’s Faculty)

󠇙 เหน็ชอบ/Approved 󠇙 เหน็ชอบ/Approved 󠇙  ตรวจสอบแล้วเป็นไปตามระเบยีบ มข. ว่าด้วยการศกึษา

󠇙 ไม่เหน็ชอบ/Disapproved 󠇙 ไม่เหน็ชอบ/Disapproved ระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ.2559 ข้อ 26 และ

ประกาศบณัฑติวิทยาลัย ฉบบัที่ 21/2550 

เน่ืองจาก/Because_______________________ เน่ืองจาก/Because_____________________ /Correct according to Regulations of KKU on Graduate

_____________________________________ _____________________________________  Education Level A.D. 2016 Second Revised Article 26 

_____________________________________ _____________________________________ and GS Announcement No. 21/2007

_____________________________________ ____________________________________ ………………………………………………………………..

󠇙 เหน็ควรพิจารณาอนุมตัิ/Approved

󠇙 เหน็ควรพิจารณาให้ความเหน็ชอบเพ่ือจะได้ส่งบณัฑติ

วิทยาลัยต่อไป/Approved, and forward to Graduate

School for consideration

ลงช่ือ________________________ ลงช่ือ________________________ ลงช่ือ________________________

(________________________________) (________________________________) (________________________________)

อาจารยท์ี่ปรึกษา (Advisor) ประธานหลักสตูร (Program Chair) ผู้ตรวจสอบ (Officer)

วันที่(Date)______/________/_________ วันที่(Date)_______/________/________ วันที่(Date)_______/________/________

4. คณบดี (คณะที่นกัศึกษาสงักดั) 5. บณัฑิตวิทยาลยั 6. คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั

   Dean (Student’s Faculty)    (Graduate School)    (Dean of Graduate School)

󠇙 อนุมตั ิและส่งส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 󠇙 ตรวจสอบแล้วเป็นไปตาม ระเบยีบ มข. 󠇙  อนุมตั ิ และส่งส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ  

ด าเนินการต่อไป/Approved, and forward to ว่าด้วยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา ด าเนินการต่อไป/Approved, and forward to Bureau 

 Bureau of Academic พ.ศ.2559 ข้อ 26  และประกาศบัณฑติวิทยาลัย of Academic Administration and Development

󠇙 เหน็ชอบและส่งบณัฑติวิทยาลัยด าเนินการต่อไป ฉบับที่ 21/2550 ............................ 󠇙  ไม่อนุมตัิ/Disapproved

/Approved, and forward to Graduate School /Correct according to Regulations of KKU เน่ืองจาก/Because___________________

 on Graduate Education Level A.D. 2016 _____________________________________

 Article 26 and GS Announcement _____________________________________

No.21/2007 ……..……….

󠇙 เหน็ควรน าเสนอคณะกรรมการประจ า ที่ ศธ 0514.10/ (No.).....................................

บณัฑติวิทยาลัยให้ความเหน็ชอบ ลงวันที่/Date ....................................................

/This case should be proposed to Graduate

 School committee

ลงช่ือ________________________ ลงช่ือ________________________ ลงช่ือ________________________

(________________________________) (________________________________) (________________________________)

คณบด ี(Dean) ผู้ตรวจสอบ (Officer) คณบด ี(Dean)

วันที่(Date)_______/_________/_______ วันที่(Date)______/_________/________ วันที่(Date)______/_________/________

7. กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ส านกับริหารและพฒันาวิชาการ (Bureau of Academic Administration and Development)

󠇙 ด าเนินการแล้ว/Completed

                     ลงช่ือ (Sign) __________________________ 

                      (__________________________________)          

                                         ผู้ด าเนินการ (Officer)

                      วันที่(Date)________/__________/_________

หมายเหต/ุNote :   นักศกึษาต้องแนบใบรายงานผลการเรียน เพ่ือประกอบการพิจารณา/Please attach academic transcript for consideration


