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REG 21

คำร้องขอเรียนสมทบ

Request Form for Class Participation
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย
Chiang Rai Rajabhat University

วันที่…...… เดือน…………...…………พ.ศ. ……...…..
Date

Month

Year

เรื่อง ขอเรียนสมทบ

Subject : Request for participating in the class

เรียน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย
Dear : The President

ข้ำพเจ้ำ (นำย,นำง,นำงสำว)……………………………………………….…………………………………………………….…………………..................….
I am (Mr., Mrs. , Miss )

นักศึกษำ

ปกติ (จ - ศ)

Status of Student

ปกติ (ส – อำ)

a regular student

a weekend student

รหัสประจำตัว…………….......................……….................……ระดับ….……..........….…….…………..........……………………..ชั้นปีที่......………………………
Student code

Degree

Year

หลักสูตร…………………………………………………………………………สำขำวิชำ………………...........………..……………………….…..หมู่ที่….........………
Curriculum

Major

Group

เบอร์โทรศัพท์...................................................................................
Tel. No.

มีควำมประสงค์ขอเรียนสมทบ
would like to participate in

ปกติ (จ - ศ)

a regular student

ปกติ (ส – อำ) ในภำคเรียนที.่ ..............ปีกำรศึกษำ........................
a weekend student in the semester of

the academic year

ในรำยวิชำต่อไปนี้

according to the following courses:

ที่

No.

1.
2.
3.

หมู่เรียน
Sect.

รหัสวิชำ

เนื่องจำก [ ] เป็นภำคเรียนสุดท้ำย
because of

ชื่อวิชำ

Course code

the last semester

[ ] เคยพักกำรเรียน
leave of absence

Course Names

[ ] ติด E, F

getting E or F

[ ] ไม่เปิดในสถำนภำพของตนเอง [ ] เคยยกเลิกวิชำ
not opening in my status

[ ] เรียนเพิ่มโดยไม่นับหน่วยกิต
course addition (non – credit)

course withdrawal

[ ] อื่น ๆ (ระบุ)……………………………….........…..
others (please specify)

ก่อนยื่นคำร้องขอเรียนสมทบ ข้ำพเจ้ำจองวิชำเรียนแล้ว…………………….…..…..นก. และขอลงสมทบอีก………..............................นก.
Before the submission of this request, I’ve registered totally

credits, and would like to add more totally

credits

รวมเป็น……..........................…..นก.
including

credits altogether.

มีต่อด้ำนหลัง

Continued to next page
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คำชี้แจง (Remarks) :
1. นักศึกษาสามารถทราบผลคาร้องได้จาก http://www.reg.cru.in.th/ และเครื่องคอมพิวเตอร์บริการดูเกรดของสานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภำยใน 5 วันหลังจำกยื่นคำร้อง
(After 5 working days of the submission of this request, the students can check the result at the office of academic affairs and
registration or via http://www.reg.cru.in.th/)

2. กรณีนักศึกษาภาคปกติ (จ-ศ) สมทบภาคปกติ (ส-อา) ต้องจ่ายตามอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของภาคปกติ (ส-อา)
( In case of the regular students participating in the weekend class, they must pay the total fee of 6,000 baht, and in case of participating in
the class out of the campus, students must pay an extra fee of 700 baht.)

3. กรณีนักศึกษาภาคปกติ (ส-อา) ทีข่ อเรียนสมทบภาคปกติ (จ-ศ) จะต้องมีหนังสืออนุญาตจากต้นสังกัดให้เข้าเรียนในวันปกติ
แนบด้วย
(In case of the weekend students participating in the regular class, they must have a letter of permission from the agency in order to
participate in the regular class.)

ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนคำชี้แจง และได้รับทรำบตำมคำชี้แจงดังกล่ำวครบถ้วนแล้ว จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้

I have read the mentioned remarks and have acknowledged according to the whole remarks, so I have signed my name.

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ
Please consider my request.

ขอแสดงควำมนับถือ
Sincerely yours

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

ควำมคิดเห็นอำจำรย์ที่ปรึกษำ
Adviser’s Comment

[ ] เห็นสมควรอนุมัติ (Should be approved)
[ ] เห็นสมควรไม่อนุมัติ เนื่องจาก.................................................... ..............................................................................................................
Should be disapproved due to

ลงชื่อ……………………...................……………
Signature

ควำมเห็นฝ่ำยมำตรฐำนวิชำกำร
Comment of Academic Division

ผู้อำนวยกำรสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน

Director of the Office of Academic Affairs and Registration

เรียน อธิกำรบดี

[ ] อนุมัติ (Approved)
นักศึกษาภาค……..…..........…....ขอลงสมทบภาค……….............….. [ ] ไม่อนุมัติ (Disapproved)
The student
would like to participate in
เนื่องจาก……………………........……………………………………………………….
เนื่องจาก……………………........………………………………………………………. Because
Dear The President

Because

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

[ ] เห็นควรอนุมัติ

Please approve.

[ ] เพื่อโปรดพิจารณา
Please consider.

ลงชื่อ……………………...................……………

ลงชื่อ……………………...................……………

Signature

Signature

สำหรับเจ้ำหน้ำที่ ป้อนข้อมูลแล้ว ……………………….................……….
For the officer

Data processed

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

