
บัตรเพ่ิมวิชาเรียน (สวนท่ี 1) 
Adding Course (Copy 1) 

    

      ภาคการศึกษา        1            2           ภาคฤดูรอน       ปการศึกษา .................  
  Semester                First           Second     Summer                   Academic Year 

ชื่อ-สกุล......................................................................................................................     .............................................................................................................................. 
Name-Lastname         (ภาษาอังกฤษ  ตัวพิมพใหญ / Capital letters)  (ภาษาไทย) 

เปนนักศึกษาสาขาวิชา/ชั้นป/หอง.............................................................................. ภาควิชา................................................................................................................ 
Major/Year/ Class Department 

คณะ/วิทยาลัย............................................................................................................ ชื่ออาจารยที่ปรึกษา............................................................................................. 
Faculty/College Advisor's name 

รหัสวิชา 
Course code 

ตอน 
Sec. 

หนวยกิต 
Credit 

ลายเซ็นผูสอน 
Instructor's signature 

ลายเซ็นอาจารยท่ีปรึกษา 
Advisor's signature 

วันและเวลาเรียน 
Class date-time 

หมายเหตุ 
Remarks 

       

       

       

       

       

หนวยกิตรวม / Total Credits      

จํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียนแลวในภาคการศึกษานี้..................................หนวยกิต  ลงทะเบียนเพิ่ม.................................หนวยกิต  รวม..............................หนวยกิต 
Number of credits registered this semester Credit added                                   Total numbers of credits 

ลงชื่อนักศึกษา...................................................................วันที่................................... ชําระเงินเพิ่ม.....................................................................................................บาท 
Student's signature                                                  Date    Amount paid Baht 

ลงชื่อเจาหนาที่ทะเบยีน……………………………………………..วันที่................................... ลงชื่อผูรับเงิน........................................................วันท่ี........................................ 
Signature, registration officer                                     Date finance officer's signature                               Date                      

นักศึกษาตองนํา ท.๑ และ ท.๒ มาดวยทุกคร้ังท่ีจะขอเพิ่มวิชาเรียน                                        (สําหรับงานทะเบียน) 
Both parts are required for adding courses.                                                                                                                (For the Registrar's Office) 

นักศึกษาโปรดเขียนขอมูลท้ังสองสวนใหครบถวน 
Please fill out the form completely 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

บัตรเพ่ิมวิชาเรียน (สวนท่ี 2) 
Adding Course (Copy 1) 

    

      ภาคการศึกษา        1            2           ภาคฤดูรอน       ปการศึกษา .................  
        Semester                 First          Second      Summer                           Academic Year  

ชื่อ-สกุล......................................................................................................................     ............................................................................................................................. 
Name-Lastname         (ภาษาอังกฤษ  ตัวพิมพใหญ / Capital letters)  (ภาษาไทย) 

เปนนักศึกษาสาขาวิชา/ชั้นป/หอง.............................................................................. ภาควิชา............................................................................................................... 
Major/Year/ Class Department 

คณะ/วิทยาลัย............................................................................................................ ชื่ออาจารยที่ปรึกษา............................................................................................. 
Faculty/College Advisor's name 

รหัสวิชา 
Course code 

ตอน 
Sec. 

หนวยกิต 
Credit 

ลายเซ็นผูสอน 
Instructor's signature 

ลายเซ็นอาจารยท่ีปรึกษา 
Advisor's signature 

วันและเวลาเรียน 
Class date-time 

หมายเหตุ 
Remarks 

       

       

       

       

       

หนวยกิตรวม / Total Credits      

จํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียนแลวในภาคการศึกษานี้..................................หนวยกิต  ลงทะเบียนเพิ่ม.................................หนวยกิต  รวม.............................หนวยกิต 
The total number of credits this semester Credit added                                  Total numbers of credits 

ลงชื่อนักศึกษา...................................................................วันที่................................... ชําระเงินเพิ่ม....................................................................................................บาท 
Student's signature                                                  Date    Amount paid                 Baht 

ลงชื่อเจาหนาที่ทะเบยีน……………………………………………..วันที่................................... ลงชื่อผูรับเงิน........................................................วันที่........................................ 
Signature, registration officer                                     Date finance officer's signature                                                     

นักศึกษาตองนํา ท.๑ และ ท.๒ มาดวยทุกคร้ังท่ีจะขอเพิ่มวิชาเรียน                                                    (สําหรับนักศึกษา) 
Both parts are required for adding courses.   (For student)                                                                                                                                                                                                     

นักศึกษาโปรดเขียนขอมูลท้ังสองสวนใหครบถวน 
Please fill out the form completely 

ท.๒ 
เลขประจําตัวนักศึกษา / Student ID 

ท.๒ 
เลขประจําตัวนักศึกษา / Student ID 
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