
ล ำดับที…่…………………… 
       No. 

ขอแสดงควำมนับถือ 
Yours sincerely, 

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

                ค ำร้องขอยกเว้นวิชำเรียน 
                                                                                                              Request Form for Course Exemption 

                มหำวิทยำลยัรำชภัฏเชยีงรำย 
                 Chiang Rai Rajabhat University  

วันที.่............เดือน...............................พ.ศ. ..................... 
                                                  Date           Month                           Year 
เร่ือง  ขอยกเว้นกำรเรียนรำยวิชำ 
Subject   Request for exempting the courses 
เรียน  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย 
Dear  President of Chiang Rai Rajabhat University, 
สิ่งที่ส่งมำด้วย  (Attachments)     1.  ใบรำยงำนผลกำรศึกษำ จ ำนวน  1  ฉบับ  ( One copy of Transcript of Academic Record) 
        2.  ค ำอธิบำยรำยวิชำท่ีขอยกเว้น จ ำนวน 1 ชุด  (One copy of the course descriptions of  the courses to request for exemption) 

ข้ำพเจ้ำ (นำย, นำง, นำงสำว)………………………..……………………………………….…….............……..นักศกึษำภำค          ปกติ (จ-ศ)        ปกต ิ(ส-อำ)          รหัสนกัศึกษำ.................................................... 
I am (Mr. / Mrs. / Miss)                                                                                    Status of student        Regular class          Weekend class         Student code                                                               

หลักสูตร......................................................................สำขำวิชำ...............................................................................................เบอร์โทรศัพท.์.................................................มีควำมประสงค์ขอยกเว้นกำรเรียนรำยวิชำ 
Curriculum                                                          Major                                                                                          Tel. No.                   would like to request for exempting the courses that I used to study 

ที่เคยศึกษำจำก(สถำนศกึษำเดิม).........................................................................................หลักสูตร......................................................................สำขำวิชำ............................................................................................... 
from in the program of                                                                                             Curriculum                                                           Major 
ระดับ……………………………………….............……เมื่อปีกำรศึกษำ………………………..…...…….ดังต่อไปนี้ 
Degree                                                      in the academic year of                          according to the following courses: 

รำยวิชำที่เคยศึกษำมำแล้ว 
( Courses used to study) 

รำยวิชำในหลักสูตร ม.รำชภัฏเชียงรำย 
(Courses in the CRRU curriculum) 

ผลกำรพิจำรณำ 
(The result of consideration) 

ลงชื่อเจ้ำหน้ำที ่
Signature of  

officer 
 

รหัสวิชำ 
Course code 

ชื่อวิชำ 
Course names 

ภำคเรียน/ 
ปีกำรศึกษำ 
ที่เคยศึกษำ 
Semester / 
Academic 
year that 

used 
to study 

นก. 
Credits 

เกรด 
Grades 

รหัสวิชำ 
Course code 

ชื่อวิชำ 
Course names 

นก. 
Credits 

เทียบได ้
Comparable 

เทียบไม่ได ้
Incomparable 

ลงชื่อ 
Signature 

            
            
            
            
            

รวม....................รำยวิชำ                     จ ำนวน....................หน่วยกิต                    รวม....................รำยวิชำ                     จ ำนวน...................หน่วยกิต 
Total                 number of  courses         Total                    number of credits                     Total                number of  courses         Total                    number of credits            
                      
                            

                   
                                                                                                                                                                                    
           

บันทึกข้อมูล (Record) 

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

........../.............../............... 

สแกน (Scan)  

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

........../.............../............... 
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ต่อหน้ำหลัง 
Continued on next page 



ควำมเห็นอำจำรยท์ี่ปรึกษำ  
Adviser’s comment 

ส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบยีน 
Comment of Office of Academic Affairs and Registration 

กองคลัง 
Finance Division 

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

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

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

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

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

ตรวจสอบแล้ว ให้ยกเว้นรายวิชาได้………..................…..…รายวิชา 
Already checked, totally exempted for                         courses 

จ านวน…….......….………หน่วยกิต 
Total number of credits  

ลงช่ือ.....................................................นายทะเบียน 
        Signature                                      Registrar 

................/.............../.............. 

ได้รับค่าธรรมเนียมเรยีบร้อยแล้ว เป็นเงิน.......................บาท  
Already received the fee             totally                     baht 

ตามใบเสร็จเลขท่ี........................................................................ 
According to the receipt No. 

ลงช่ือ .....................................................ผู้รับเงิน 
           Signature                                            Financial officer 

................/.............../............... 
ควำมเห็นคณบด ี

Dean’s comment 

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………........................……… 
หมำยเหตุ : เมื่อช ำระเงินที่กองคลังแล้ว ให้นักศึกษำน ำแบบฟอร์มนี้ส่งคนืที่ช่องบริกำรหมำยเลข 3 ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
Remarks : The student must return this form, Please send your request form at Counter number 3 at the office of Acdemic Affairs and Registration after having paid at the Finance Division. 

ขั้นตอนกำรขอยกเว้นวิชำเรียน (Steps  of  Request  for Course Exemption) 
1. น ำใบรำยงำนผลกำรเรยีนเดิมที่นักศึกษำเคยศึกษำมำ (ถ่ำยเอกสำร A4)  จ ำนวน 2 ชดุ  กรณีเคยศึกษำจำกสถำบันอุดมศึกษำอื่น ให้แนบค ำอธบิำยรำยวิชำที่นักศึกษำต้องกำรขอเทยีบ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำด้วย (ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 ขอได้ที่สถำนศึกษำเดมิของนักศึกษำทีเ่คยศึกษำมำ) 
 Bring 2 copies of the previous transcript of academic record that the student has studied (Photocopying A4). In case of studying from another academic institution, please attach the course descriptions that  
 the student wants to compare to support the consideration. ( The student can ask for the course descriptions from the previous academic institution that he / she used to study.) 

2. กรอกค ำร้องขอยกเว้นวิชำเรยีนให้ชดัเจน เช่น รหัสนักศึกษำ  ชื่อ – สกุล  และรหัสวิชำ ชื่อวชิำ จ ำนวนหน่วยกิต ภำคเรียนและปีกำรศึกษำที่เคยศึกษำ กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วน ำค ำร้องน้ีเสนออำจำรย์ที่ปรึกษำก่อน 
 Fill out  the request form for course exemption clearly such as student code, name – surname, course code, course name, number of credits, semester, and academic year used to study. And then take this  
 request form to submit to the adviser.   

3. เมื่อนักศึกษำด ำเนินกำรตำมข้อ 1 และข้อ 2  เรียบร้อยแล้ว ส่งค ำร้องทีง่ำนทะเบียน ช่องที่ 3 ส ำนักส่งเสริมวชิำกำรและงำนทะเบยีน 
 After the student has already finished steps  No.1 and No.2, please return this request form to the registration counter number 3 of the office of academic affairs and registration. 

4. ประมำณ  15  วัน หลังจำกส่งค ำร้องแล้ว   ให้นักศึกษำมำติดต่อที่งำนทะเบียน ช่องที ่3 ส ำนักส่งเสรมิวิชำกำรฯ เพื่อขอรับค ำร้อง และน ำไปช ำระค่ำธรรมเนียมที่กองคลังอำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 2 
 After 15 working days of  the submission of this request, the student can check the result at the registration counter number 3 of the office of academic affairs and registration in order to take the request  
 form to pay for the fee at the finance division, the president office 2. 

5. ช ำระค่ำธรรมเนียมแล้วให้น ำค ำร้องกลับมำสง่คืนที่งำนทะเบยีน ช่องที ่3 ส ำนักส่งเสริมวชิำกำรฯ 
 After paying for the fee, the student must return this request form to the public relation division of the office of academic affairs and registration. 

6. ประมำณ  1  สัปดำห ์ให้นักศึกษำตรวจสอบข้อมูลรำยวิชำที่น ำมำขอยกเว้นวิชำเรยีนที่เครื่องคอมพิวเตอร์หน้ำส ำนักส่งเสริมวิชำกำรหรือ ตรวจสอบจำก www. reg.crru.ac.th 
 After 7 working days of  the submission of this request, the student can check the result at the computers of the office of the academic affairs and registration or at www. reg.crru.ac.th. 
 
 
 
 


