
 
 

ค ำร้องขอลงทะเบียนเกิน 
Request Form for Exceeding Credit Registration 

                                                          วันที่……………เดือน……………………..……พ.ศ. ..…………… 
                  Date               Month                             Year 

เรื่อง  ขอลงทะเบียนเรียนเกิน 
Subject : Request to register exceeding credits 

เรียน  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย 
Dear President of Chiang Rai Rajabhat University, 

 ข้ำพเจ้ำ (นำย,นำง,นำงสำว)…………………………………………………………………………………………………………….………………. 
 I’m ( Mr. / Mrs. / Miss ) 

นักศึกษำ     [  ] ภำคปกติ        [  ]  กศ.ปช. รุ่นที่…..  [  ] วิทยำเขต………………………………………..……..…. 
Status of Student                                a regular student         a weekend student       (Campus) 

รหัสประจ ำตัว………………………..…………..……ระดับ…………………………….….………………………..ชั้นปีที…่……………………………..….…… 
Student code                                                 Degree                                                              Year of Study 

โปรแกรมวิชำ……………………………………….…..…………แขนงวิชำ………………………...…………………..หมู่ที่……………………………..……… 
Program of Study                                                        Stream                                                       Group 

โทร. …………………………………………………………….. 
Tel. No. 

 ในภำคเรียนนี้ ข้ำพเจ้ำได้ลงทะเบียนเรียนไปแล้ว จ ำนวน………………..….. นก. และมีควำมประสงค์ จะขอ 
 This semester I have already registered                                                          credits and would like to  

ลงทะเบียนเรียนเกิน อีก…………….……… นก. ในรำยวิชำต่อไปนี้ 
register exceeding credits totally                 credits in the following courses:  
 

หมูเ่รียน 
Section 

รหัสวิชำ 
Course code 

ชื่อวิชำ 
Course name 

นก. 
Credits 

กลุ่มวชิำ 
Course Group 

     

     
     

     

 รวมจ ำนวนหน่วยกิตที่ต้องลงทะเบียนเรียน………………………..………….  นก. 
The total number of credits required to register                          credits 

เนื่องจำก     [  ] เป็นภำคเรียนสุดท้ำย      [  ]  ติด E, F          [  ]  ไม่เปิดในสถำนภำพของตนเอง    [  ] เคยยกเลิกวิชำ 
Due to                  the last semester                       getting E, F                   no open in oneself status                      withdrawal of the course                

    [  ] เคยพักกำรเรียน     [  ] เรียนเพิ่มโดยไม่นับหน่วยกิต    [  ] อื่น ๆ (ระบ)ุ……………………………….………………… 
                           leave off the study                    study for non - credits                       others ( please specify ) 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ (Please consider my request.) 

       ขอแสดงควำมนับถือ ( Sincerely yours, ) 

      ………………….…………………….. 

                    (………………………………….…………………..) 

ค ำชี้แจง  นักศึกษาสามารถทราบผลค าร้องได้จาก  www.aai.ricr.ac.th หรือเครื่องคอมพิวเตอร์บริการดูเกรดของส านักส่งเสริม 
วิชาการและงานทะเบียน  ภำยใน  5  วันหลังจำกยื่นค ำร้อง 
Direction: Students will be able to know results of the request from www.aai.ricr.ac.th or the service computers of the office of academic 
affairs and registration within 5 days after submitting the request 
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ควำมคิดเห็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ  
Adviser’s Comment 

ควำมคิดเห็นคณบดี 
Dean’s Comment 

(  ) เห็นสมควรอนุมัต ิ(Should be approved) 
(  ) เห็นสมควรไม่อนุมัต ิ(Should be disapproved approved) 
เนื่องจาก……………………………………………………………………… 
due to 

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

…………………………………………………………………………………………. 

(  ) เห็นสมควรอนุมัต ิ(Should be approved) 
(  ) เห็นสมควรไม่อนุมัต ิ(Should be disapproved approved) 
เนื่องจาก…………………………………………………………………..……... 
due to 

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

……………………………………………………………………………………………… 
 

ควำมเห็นฝ่ำยทะเบียนฯ (Comments from Registration Division) ค ำสั่งอธิกำรบดี ( Decision of President) 
เรียน  อธิกำรบดี 
Dear Mr. President 

           นักศึกษาจองแล้ว…..….นก.  ขอลงเกิน…………นก.     
           The student has registered ………………….. credits and would 

 like to register exceeding credits  including ………………….. credits. 

รวมเป็น………….นก.  เนื่องจาก…………………………..……........................ 

Totally ………… credits   due to  
 
 [  ]  เห็นควรอนุมัติ            [  ]  เพื่อโปรดพิจารณา 
       Please approve.                     Please consider. 
 
ลงชื่อ…………………………………………….….…… 
(Signature) 

[  ]   อนุมัติ (Approved)  
[  ]   ไม่อนุมัติ  (Disapproved) 

เนื่องจาก………………………………………….………. 
Due to 
 

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

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที ่(For Officers only) 

      ป้อนแล้ว …………………………………………….. 
       Already keyed 

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