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แบบฟอร์มขอเพิ่ม-ถอนวิชาเรียน (ส่วนส าหรับเจ้าหน้าที่)                   ส่วนส าหรับคืนนักศึกษา     
ยื่นวันที่......เดือน..............พ.ศ........... ภาคเรียนที่....................ปีการศึกษา.....................        ยื่นวนัที่…………เดือน…………..พ.ศ…......…… 
 

รหัส นศ.                                                    ชื่อ-สกลุ………...…....………………………….........................  รหัสนักศึกษา............................................ 
รายวิชาท่ีขอเพ่ิม-ถอน โปรแกรมวิชา................................................................   ชื่อ-สกลุ...................................................... 

เพิ่ม/ถอน รหัสวิชา sec ชื่อวิชา    วัน-เวลา สาเหตทุี่เพิ่ม-ถอน รหัสวิชา sec  หมายเหต ุ

                       
                       
                       
                       
                       
                       

ลงช่ือ…………………………………  นักศึกษา           ลงช่ือ…………………………………  เจ้าหน้าท่ี                             ลงช่ือ..................................เจ้าหน้าที ่
***แบบฟอร์มนีใ้ห้ยื่นกบัเจ้าหน้าท่ีโดยตรงเท่านัน้และให้เก็บสว่นของนกัศึกษาไว้เป็นหลกัฐานในกรณีท่ีมีปัญหาต้องน าสว่นของนกัศึกษามาแสดง     เก็บไว้เป็นหลกัฐานให้น ามาแสดงกรณีมีปัญหา 
ค ำชีแ้จงในกำรยื่นแบบฟอร์ม (กรุณากรอกข้อมลูทัง้สองสว่น) ค ำชีแ้จงในกำรยื่นแบบฟอร์ม   
1.  ก่อนยื่นค าร้องเพ่ิมถอนนกัศึกษาต้องลงทะเบียนยืนยนัวิชาเรียนในเว็บไซต์ www.reg.crru.ac.th  ให้เรียบร้อยก่อน (ยกเว้นนศ.ตกค้าง) เมื่อท าการเพ่ิมถอนเสร็จแล้วให้เข้าตรวจสอบ 
2.  ไมอ่นญุาตให้นกัศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใด ๆ ท่ีจ านวนห้องเรียนเต็ม ข้อมลูท่ี www.reg.crru.ac.th  ถ้ามีข้อผิดพลาด 
3.  นกัศึกษาต้องรับผิดชอบการกรอกแบบฟอร์มเมื่อมีความผิดพลาดเก่ียวกบัรหสัวิชาและSection ต้องติดต่อเจ้าหน้าท่ีเพื่อแก้ไขให้เสร็จสิน้ก่อนหมด 
4.  ให้เขียนรหสัวิชาและSection ทัง้สองสว่นให้เหมือนกนั ก าหนดการเพ่ิมถอนวิชาเรียนเท่านัน้ 
5.  ไมอ่นญุาตให้เปลี่ยน Section 
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Request Form for Course Adding or Courses Withdrawal  (For Officer)          Return to Student 

Date......Month..............Year........... Semester................Academic Year....................                                             
                                                                                                                                  

Date…………Month…………..Year……………. 
Student                                            Name – Surname………………………………………………………    Name - Surname..................................... 
                                                       Program ....................................................................           Student Code...........................................                                                                                                         
Courses Requested for Course Adding or Course Withdrawal                                  

Course 
Adding / 
Course 

Withdrawal 

Course code Sect. Course name(s) Period 
of 

Study 

Reason of 
request for 

course adding 
or course 
withdrawal 

Course code Sect.  Remarks 

                       
                      
                      
                      

                      
                      

Signature…………………………………  Student   Signature…………………………......………  Officer                     Signature...............................Officer 
***This form must be submitted to the officer directly and the student must keep the student’s part in case of having the problem.                       Keep the student’s part in case of having the problem. 
Instructions on the submission of this form (Please fill out both parts)                                                                                                                       Instructions on the submission of this form  
1.  Before submitting this request form, the student must register for the courses on  www.reg.crru.ac.th  (Except the previous students)            After the adding or  withdrawal of the courses, please               
2.  The student is not allowed  to study in the class that is not available.                                                                                                                   check the result at www.reg.crru.ac.th . In case of having    
3. The student must take charge of filling out this form in case of having the mistakes about Course code and Section.                                        the mistakes, the student must contact the officer in order 
4.  Please write the same Course code and Section in both parts.                                                                                                                             to correct the mistakes before the duration of adding or 
5.  Don’t permit to change the section.                                                                                                                                                                        withdrawal of the courses. 
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