
 
 
 

 

กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
Registrar's Division, Prince of Songkla University 

 

 

ค าร้องขอลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตเกิน/น้อยกว่าก าหนด 
Request Form for Register More/Less Credits than those Stipulated 

 
 

ค าชี้แจง 
 

1. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ชัดเจน และถูกต้อง 
2. ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบ 
3. ระดับบัณฑิตศึกษา ย่ืนค าร้องที่กองทะเบียนและประมวลผล 

ระดับปริญญาตรี ย่ืนค าร้องที่งานบริการการศึกษาคณะที่นักศกึษาสังกัด 
4. นักศกึษาสามารถลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บ https://sis.psu.ac.th ในวันถัดไป (ต้องอยู่ในช่วงลงทะเบียนเรียนเท่านั้น) 

 

Explanation 
 

1. Complete the form clearly and accurately. 
2. Contact the advisor for permission. 
3. For Postgraduate Students : Submit the completed form to the Registrar Division. 

For Undergraduate Students : Submit the completed form to the faculty. 
4. Student can register online at https://sis.psu.ac.th, the following day of the submission (during the 

registration period only) 
 

หมายเหตุ จ านวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียนเรียนตามระเบียบฯ ก าหนด ดังน้ี 
Remark : The number of credits according to university’s regulation are as follow :  

ระดับบัณฑิตศึกษา 
Postgraduate Students จ านวนหน่วยกิต/Number of credits 

  1-15 

ระดับปริญญาตร ี
Undergraduate Students 

นักศึกษารหัสก่อน 52... 
With Student ID 

issued before 2009 

นักศึกษารหัส 52 - 57  
With Student ID 

issued 2009 - 2014 

นักศึกษารหัส 58 เป็นต้นไป 
With Student ID issued 

starting from 2015 
ภาคการศกึษาปกติ/Regular Semester จ านวนหน่วยกิต/Number of credits 
นักศกึษาภาวะปกติ /Normal student  9-22 9-22 3-22 
นักศกึษาภาวะตักเตือน /Warning student 9-22 9-16 3-16 
นักศกึษาภาวะรอพินิจ/Probation student 9-16 9-16 3-16 
ภาคฤดูร้อน/Summer Semester จ านวนหน่วยกิต/Number of credits 
นักศกึษาภาวะปกติ/Normal student  1-9 1-9 1-9 
นักศกึษาภาวะตักเตือน /Warning student  1-9 1-6 1-6 
นักศกึษาภาวะรอพินิจ/Probation student  1-6 1-6 1-6 
 
 

https://sis.psu.ac.th/
https://sis.psu.ac.th/
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กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
Registrar's Division, Prince of Songkla University 

 

  ค าร้องขอลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตเกิน/น้อยกว่าก าหนด 
Request Form for Register More/Less Credits than those Stipulated 

 

เรียน  คณบด/ีDear  Dean………………………………………………………………….  
 

  ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)……………………………………………………………………………..รหัสประจ าตัวนักศึกษา…………………………

คณะ……………………………………………........................................สาขา………………………………………..............โทรศัพท์................................... 

โดยมีคะแนนเฉล่ียสะสม................ และมีสถานภาพนักศึกษา     ปกติ    รอพินิจ  คร้ังที.่........   ซ่ึงในภาคการศึกษาท่ี........./...........   
 

นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนแล้ว.................หน่วยกิต และมีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียนทั้งส้ิน .................หน่วยกิต   ซ่ึงเป็นผลให้มี 
 

จ านวนหน่วยกิตรวมทั้งหมด          มากกว่า        น้อยกว่า      ระเบียบฯ ก าหนด จ านวน ................. หน่วยกิต 
 

เนื่องจาก (เหตุผล)/Reason for request..……………….……………………………………………………………………………......................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา/Please consider my request  

ลงช่ือ/Signature ……………….…………………………………… 
   Date…………..../……….…../………….... 

 

ความเห็นอาจารย์ท่ีปรึกษา/Advisor’s Comments : 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

ลงช่ือ/Signature ……………….…………………………………… 
   Date…………..../……….…../………….... 

 

 

ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี/For Undergraduate Students 
ความเห็นจากฝ่ายวิชาการของคณะ 
Comment of the Academic affair office : 

ความเห็นผู้มีอ านาจของคณะ 
The Decision of the Dean of the Faculty : 

 

ตรวจสอบแล้วนักศกึษาขอลงทะเบียนเรียนโดยมีหน่วยกิต 

 

 เกินกว่าระเบียบฯ...............หน่วยกิต 
 

 น้อยกว่าระเบียบฯ...............หนว่ยกิต 
 
 

....................................................................................................... 
 

ลงช่ือ/Signature ……………….…………………………………… 
Date…………..../……….…../………….... 

 

 

 อนุมตั ิ   ไม่อนุมตั ิ  ความเห็นเพิ่มเติม : …………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 
...................................................................................... ................... 
 

ลงช่ือ/Signature ……………….…………………………………… 
Date…………..../……….…../………….... 

 

Name Mr./Mrs./Miss                                 Student ID         

Faculty                                                                Major                     Telephone 

GPAX                                              Status          Normal    Probation No.            For Semester/Year  
    

 Approved   Disapproved     Comment 
 

The total of credits registered More than      Less than    the specified-regulation for            credits 
    

I have registered for                      credits   and would like to alter the registered credits to     credits Therefore,  

Have checked and student has registered for:    

ส าหรับเจ้าหน้าท่ี 
เลขที่รับ ................................. 
วันที่ ..................................... 
 

More than specified     Credits  

Less than specified      Credits 


