
ขอแสดงความนับถือ 
Yours sincerely, 

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

รหัสอบรมร่วมฯ........................................ภาคเรียนที.่.............. ปีการศึกษา......................... 
 The participant’s training course code     in the semester of     academic year 

 

                                                                
แบบฟอร์มขอรับการศึกษาอบรมเป็นรายวิชา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
Request Form to Attend the Training Course(s) 

Chiang Rai Rajabhat University 

วันที.่............เดือน...............................พ.ศ. ..................... 
                                         Date            Month                          Year 

 

 

 ข้าพเจ้า(นาย, นาง, นางสาว, ยศให้เขียนเต็ม)........................................................................................................................................... 
 I am (Mr. / Mrs.  / Miss / Title in Full) 

วัน/เดือน/ปีเกิด........................................เลขที่บัตรประชาชน...................................................วุฒิเดิม.............................................................................. 
Date of Birth                                         Identification No.                                                  Previous Degree 

ส าเร็จการศึกษา/ก าลังศึกษา ณ วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย..................................................................................................................................................... 
Graduated / Studying at ( Name of College or University) 

ที่อยู่ บ้านเลขที.่............หมู่ที.่............ต าบล............................................อ าเภอ..........................................จังหวัด.............................................................. 
Address: House No.       Moo            Sub-district                                District                                    Province 

รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท.์................................................สถานที่ท างาน................................................................................................. 
Postal Code                                 Tel.                                                  Workplace 

เลขที่.................หมู่ที.่.............ต าบล...................................อ าเภอ.........................................จังหวัด................................................................................... 
No.                   Moo            Sub-district                        District                                    Province 

รหัสไปรษณีย์.........................................................โทรศัพท.์................................................................................................................................................. 
Postal Code                                                     Tel. No. 

 มีความประสงค์จะขอเข้ารับการศึกษาอบรมร่วมกับนกัศึกษา            ปกติ (จ – ศ)                    ปกติ (ส – อ) 
 would like to attend the training course(s) with                                    a regular students                  a weekend students 

ในภาคเรียนที่.........................ปีการศึกษา.........................................ในรายวิชาดังต่อไปนี้ 
in the semester of                 academic year                                according to the following courses: 

ล าดับ 
No. 

รหัสวิชา 
Course code Section ชื่อวิชา 

Course name 
หน่วยกิต 
Credits 

การด าเนินการ  
(ส าหรับเจ้าหน้าที่) 

For Staff 
      
      
      
      

ทั้งนี้รวมแล้วไม่เกิน 12 หน่วยกิต ใน 1 ภาคเรียน รวมท้ังหมด 
In total, It is not above 12 credits in 1 semester total 

  

                จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  (Please consider my request.) 

 

    

 

  
 
 
หมายเหตุ : เมื่อกรอกข้อมลูครบ ให้นักศึกษาน าแบบฟอร์มยื่นที่ชอ่งบริการหมายเลข 1 

REG 32 

มีต่อด้านหลัง 
Continued to next page 



ส าหรับนักศึกษา 
For Student 

 
หมายเหตุ (Note)  1. ผู้ขอเข้าอบรมฯ จะต้องช าระเงินตามก าหนดนัดหมายเป็นรายกรณี ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 30 วัน นับจากวันเปิดภาคเรียน 
                              The participant’s training course payment must be made on an individual assignment, but it shall not exceed 30 days of the  
 beginning of the semester.    
 2. ค่าธรรมเนียมการศึกษา ลงทะเบียนไม่เกิน 6 นก. (The tuition fee of the participant who registers not above 6 credits.) 
 ค่าหน่วยกิตรายวิชาบรรยาย หน่วยกิตละ 300 บาท ( The lecture credits cover 300 baht per one credit.) 
 ค่าหน่วยกิตรายวิชาปฏิบัติ หน่วยกิตละ 400 บาท ( The practical credits cover 400 baht per one credit.) 

 

กรณีลงเกิน 6 นก. ให้ช ำระค่ำลงทะเบียนแบบเหมำจ่ำย ภำคเรียนละ 6,000 บำท (เรียน ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย) 
In case of the registration above 6 credits, the participant must pay the total registration fee of 6,000 baht for a semester  

(Studying at Chiang Rai Rajabhat University) 

 

ส านักส่งเสริมวิชาการฯ (Office of Academic Affairs and Registration) 
เรียน  อธิการบดี ( Dear The President) 
        บุคคลภายนอกขอเข้าอบรมบางรายวิชา โดยขอเรียนร่วมกับนักศึกษาภาค..............................................................จ านวน...................หน่วยกิต 
          The outsider would like to participate in some training courses by attending with the students in                         totally                  credits. 
                                                                                                                         เพ่ือโปรดพิจารณา (Please consider.) 

                                                                                                                      (...........................................................................) 

                                                                                                                    .............../.................../............... 
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมฯ  

(Director of The Office of Academic and Registration) 
นายทะเบียน 

registar 
      อนุมัติ (Approved) 
      ไม่อนุมัติ (Disapproved) 

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

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

(...........................................................................) 

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

      อนุมัติ (Approved) 
      ไม่อนุมัต ิ(Disapproved) 

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

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

(...........................................................................) 
.............../.................../............... 

ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อมูลข้างต้นและได้รับรหัสอบรมร่วมบางรายวิชา เรียบร้อยแล้ว 
I have iearned the above information and have received the training code in some course already. 

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

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

 


