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วันที่/Date……………............…………… 
 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)…………………….............................................……………………. รหัสประจําตัวนักศึกษา………………….......................…………… 
สาขาวิชา………………......................................………………...คณะ…………………......................……..……… โทรศัพท์ (ที่สามารถติดต่อได้)...............................................
มีความประสงค์ขอเพ่ิม / ถอนวิชาเรียน ประจําภาคการศึกษาที่ …..............…......................... ปีการศึกษา .................………................….ดังน้ี 
 

ลําดับท่ี 
No. 

รายการ 
Item 

รหัสวิชา 
Course 
code 

ชื่อวิชา 
(ภาษาอังกฤษ) 
Course Title 

จํานวนหน่วยกิต Credit(s) กลุ่ม 
(SEC) 

เวลาเรียน 
Time 

ลายนาม 
อาจารย์ผู้สอน 

Lecturer’s signature ทฤษฎี
Theory 

ปฏิบัต ิ
Practice 

รวม 
Total 

 

1 
 

      เพิ่ม  

      ถอน 
        

 

2 
 

      เพิ่ม 

       ถอน 
        

 

3 
 

      เพิ่ม 

       ถอน 
        

 

4 
 

      เพิ่ม 

       ถอน 
        

 

5 
 

       เพิ่ม 

       ถอน 
        

 

     ลงชื่อ………….....……………………....……………….….                    ลงชือ่………………………………………….....………… 
                  (…………….....……………...……....……………….)                           (……………………………………........……………) 
                                         นักศกึษา/ Student                                                          อาจารย์ที่ปรึกษา/ Student’s Advisor 

          ลงชื่อ…………………..........…………………………. 
                                                                              (……………………….……….........………………) 
                                                                 หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าสาขาวิชา / Head of department 

สําหรับงานทะเบียน / สวท. (For Registration Department/OAPR Use) 
ค่าธรรมเนียมเพิ่ม / ถอนวิชาเรียน (Adding / Withdrawing Fees) 
                  นศ.ภาคปกติ/สมทบ                                               50.-   บาท/Bath 
                       (Full Time Program/ Part Time Program) 
                  นศ.หลักสูตรนานาชาติ (International Program)          100.-   บาท/Bath 
ค่าลงทะเบียนเพิ่มวิชาเรียน ทฤษฏี......…หน่วยกิต ๆ ละ120 บาท                ..……   บาท/Bath 
                                 ปฏิบัติ…หน่วยกิต ๆ ละ 150 บาท                    …..…   บาท/Bath 
Adding theory course.................……credits @..........…..Baht per credit.....…..…….Baht 
Adding practicum course............…..credits @ …...….....Baht per credit….......…….Baht   
                                        รวมเงินท้ังส้ิน/Total .................................…..…   บาท/Bath 
              ตัวหนังสือ/Text (……………….….....................…...…………………………….) 
                          
                                      ลงชื่อ……………………………...................…………… 
                                            (…………………………………...................……..) 
                     งานทะเบียน / สวท (OAPR ).    ……/……………/………. 

นักศกึษาทีเ่ขาศึกษาตัง้แตปการศกึษา 2556 ไมตองชําระคาธรรมเนยีมเพ่ิม/ถอนวิชาเรียน  
Student to attending since the academic year 2013 do not pay adding / 
withdrawing fees       
สําหรับการเงิน / กองคลัง (For Financial Department Use) 
เล่มที่/เลขที่ใบเสร็จรับเงิน (Receipt No.)……….............................…………….. 
                         จํานวนเงิน (Total)………...............................………. บาท/Bath 
 
                       ลงนาม……..................…………………………………… 
                                 (………………................………………………..) 
                           การเงิน / กองคลัง (Financial Department) 
                                           ….……/………/………. 

 
ขอให้นักศึกษาปฏิบัติตามข้ันตอน  ดังนี้  (The students must follow the following process) 

1. ให้นักศึกษาย่ืนแบบเพ่ิม/ถอนวิชาเรียน  โดยให้อาจารย์ผู้สอน  อาจารย์ท่ีปรึกษา  หัวหน้าภาควิชาลงนามให้เรียบร้อย Submit the Adding/Withdrawing Request Form to the course instructor, student advisor, and 
Department/Program Head for consideration. 

2. ให้นําแบบเพ่ิม/ถอนวิชาเรียน  ไปท่ี สวท.  เพ่ือคิดค่าหน่วนกิต และค่าธรรมเนียม  แล้วนําไปชําระเงินท่ีกองคลัง  Take the Adding/Withdrawing Request Form to the OAPR in order to be stated of 
credits and fees before making payment at the Financial Department. 

3. นําแบบเพ่ิม/ถอนวิชาเรียน  ท่ีชําระเงินเรียบร้อยแล้ว  ไปคืนท่ี สวท.  (โดยขอให้นักศึกษาถ่ายสําเนาไว้ 1 ชุด เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐาน) Return the Adding/Withdrawing Request Form to  the OAPR. (Students 
must make a copy of the Form for their own references.) 

4.  หลังจากนั้น  ประมาณ 2 สัปดาห์  ให้นักศึกษาตรวจสอบข้อมูลการเพ่ิม/ถอนวิชาเรียน  ในระบบการลงทะเบียนของนักศึกษาหากมีปัญหา  ติดต่อ สวท. ด่วน  About two weeks afterwards, the students must check 
the adding/withdrawing results from the Student Registration System. Contact the OAPR immediately if there are any problems. 

  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ขอใหนักศึกษาสงแบบเพ่ิม/ถอนรายวิชา ท่ี สวท. ภายในวันเวลาเพ่ิม/ถอนรายวิชา หากสงในภายหลังจะถือวาการเพ่ิม/ถอนรายวิชาน้ัน เปนโมฆะ 
The students are advised to hand in the Adding/Withdrawing Request Form to the OAPR within the specified date. Handing in the Form  after the 
specified date causes the adding/withdrawing invalid. 

Rajamangala University of Technology Thanyaburi 
Office of Academic Promotion and Registration 

แบบเพิ่ม / ถอนรายวิชา 
Adding / Withdrawing Request Form 

Name (Mr. /Mrs. /Miss) Student ID code 

Field of study/Major Faculty Mobile 

I would like to add or withdraw the following course(s), in semester  Academic year 

Add 

Add 

Add 

Add 

Add 

Withdraw 

Withdraw 

Withdraw 

Withdraw 

Withdraw 

Signature Signature 

Signature 

Signature 

Signature 


