
 
 

 

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

 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..............................................................รหสันักศึกษา.................................... 
  คณะ......................................................  สาขาวิชา..........................................โทรศัพท.์......................... 
โดยมีคะแนนเฉลีย่สะสม..........และมีสถานภาพนักศึกษา  ปกต ิ    รอพินิจ ครั้งที่.........ซึ่งในภาคการศึกษาที.่...../.........    

นักศึกษาได้ลงทะเบยีนเรียนแลว้....................หน่วยกิต  และมีความประสงค์จะลงทะเบยีนเรียนทัง้สิน้................หน่วยกิต 

ซ่ึงเป็นผลให้มีหน่วยกิตรวมทัง้หมด    มากว่า       น้อยกว่า  ระเบียบ ฯ ก าหนด จ านวน...............หน่วยกิต 

เนื่องจาก(เหตุผล)/Reason for request…………………….………………………………………………………………................ 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
พร้อมนี้ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณา คือ / Attachment 

1. ใบแสดงผลการเรยีนทุกภาคการศึกษา/Transcript 
2. ใบจ าลองเกรดภาคการศึกษาทีต่้องการลงทะเบยีนเรียน/Study Result Simulation 

 
ลงชื่อ/Signature…………………………………………………… 

(…………………………………………………….) 
Date……………../……………../…………….. 

 
1. ความเหน็อาจารยท์ีป่รกึษา/Advisor’s Comments : 2. ความเหน็เจา้หนา้ทีท่ะเบยีนกลาง/Register’s Comments : 

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

............................................................................................... 
            
          ลงชื่อ/Signature ……………….……………………..… 
                              (………………………………………..) 

                           Date…………..../……….…../……… 

ตรวจสอบแลว้นกัศกึษาขอลงทะเบยีนเรยีน           
 เกินกว่าระเบียบ ฯ จ านวน…………………หน่วยกิต      
 น้อยกว่าระเบียบ ฯ จ านวน………………...หน่วยกิต 
 

ลงชื่อ/Signature ……………….……………………..… 
(………………………………………..) 

                              Date…………..../……….…../…………....   
3. ความเหน็จากฝ่ายวชิาการของคณะ 
Comment of the Academic affair office : 

4. ค าสัง่คณบด ี
The Decision of the Dean of the Faculty : 

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

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

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

ลงชื่อ/Signature ……………….……………………..… 
(………………………………………..) 

 Date…………..../……….…../………….... 

  อนมุตั/ิ Approved      ไมอ่นมุตั/ิ Not approved   

  อืน่ๆ/Other........................................................................... 
..................................................................................................... 
 

ลงชื่อ/Signature ……………….……………………..… 
(………………………………………..) 

 Date…………..../……….…../………….... 
 

 

ทบ.201             

Name Mr./Mrs./Miss Student ID 

Faculty Major Telephone 

GPAX Status Normal Probation No. For Semester/Year 

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

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

งานรบันักศึกษาและทะเบียนกลาง 
เลขรบัที่............................................ 
วันที่................................................. 
เวลา.................................................. 



ค าชีแ้จง 
1. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และพิมพ์ผลการเรียนทุกภาคการศึกษาจากระบบ SIS  
2. ติดต่ออาจารยท์ี่ปรึกษาให้ความเห็นชอบ 
3. ส่งค ารอ้งที่งานทะเบยีน 
4. ให้นักศึกษาลงทะเบยีนเรียนผ่านเว็บ https://sis.phuket.psu.ac.th และพิมพ์ใบจ าลองเกรดมาส่งที่งานทะเบียนภายใน
สัปดาหแ์รกของวันเปดิเทอม 
 
Explanation 
1. Complete the form clearly and accurately 
2. Contact the advisor for permission. 
3. Submit the completed form to the Registration Office 
4. Student can register online at https://sis.phuket.psu.ac.th (during the registration period only) 

 
หมายเหต ุ  จ านวนหน่วยกิตตามระเบียบ ฯ ก าหนด ดังนี้ 
Remark : The number of credits of credits according to university’s regulation are as follow : 
ระดบัปริญญาตร/ีUndergraduate Students 
                        นักศึกษารหัสปี 54-57   นักศึกษารหัสปี 58 เป็นต้นไป 
                                                                With Student ID issued from 2011-2014                                 With Student ID issued from 2015 Onward 
ภาคการศกึษาปกต/ิ Regular Semester                                               จ านวนหน่วยกิต/Number of credits 
นักศึกษาภาวะปกติ/Normal student 9-22 3-22 
นักศึกษาภาวะวิกฤต/Warning student 9-16 3-16 
นักศึกษาภาวะรอพินิจ/Probation student 9-16 3-16 
ภาคการศกึษาฤดรูอ้น                         นักศึกษารหัสปี 52-57   นักศึกษารหัสปี 58 เป็นต้นไป 
      Summer Semester                                                                 With Student ID issued from 2011-2014                             With Student ID issued from 2015 Onward 
ภาคการศกึษาฤดรูอ้น/ Summer Semester                                                                  จ านวนหน่วยกิต/Number of credits 
นักศึกษาภาวะปกติ/Normal student 1-9 1-9 
นักศึกษาภาวะวิกฤต/Warning student 1-6 1-6 
นักศึกษาภาวะรอพินิจ/Probation student 1-6 1-6 
 
ส าหรับนักศกึษาคณะการบรกิารและการทอ่งเทีย่ว/For Faculty of   Hospitality and Tourism  
ภาคการศกึษาปกต ิ          นักศึกษารหัสปี 54-58     นักศึกษารหัสปี 59 เป็นตน้ไป 
    Regular Semester                                           With Student ID issued from 2011-2015                        With Student ID issued from 2016 Onward 
ภาคการศกึษาปกต/ิ Regular Semester                                               จ านวนหน่วยกิต/Number of credits 
นักศึกษาภาวะปกติ/Normal student 3-28 3-22 
นักศึกษาภาวะวิกฤต/Warning student 3-20 3-16 
นักศึกษาภาวะรอพินิจ/Probation student 3-20 3-16 
ภาคการศกึษาฤดรูอ้น                   นักศึกษารหัสปี 59 เป็นต้นไป 
       Summer Semester                                                     With Student ID issued from 2016 Onward 
ภาคการศกึษาฤดรูอ้น/ Summer Semester                                                                  จ านวนหน่วยกิต 
นักศึกษาภาวะปกติ/Normal student 1-9 
นักศึกษาภาวะวิกฤต/Warning student 1-6 
นักศึกษาภาวะรอพินิจ/Probation student 1-6 

 
ระดบับณัฑติศกึษา/Postgraduate Students 
จ านวนหน่วยกิต/Number of credits 

1 - 15 
 
 

https://sis.phuket.psu.ac.th/
https://sis.phuket.psu.ac.th/

