REG 28

คาร้องขอลงทะเบียนเรียน กรณีตารางสอบตรงกัน

เรื่อง

Petition for Enrollment ( In case of the matching exam schedule )
วันที่…....…..เดือน……………………….พ.ศ. …....……...
Date
Month
Year
ขอลงทะเบียนเรียน กรณีตารางสอบตรงกัน

เรียน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Subject

Request for enrollment in case of the matching exam schedule

Dear

President of Chiang Rai Rajabhat University

ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว) ........................................................................................................................................................
I am (Mr. / Mrs. / Miss )

รหัสนักศึกษา…………………………………………..……. นักศึกษาภาค
Student Code

ปกติ (จ - ศ)

Status of student

ปกติ (ส – อา)

A Regular Class

A Weekend Class

หลักสูตร.................................................................................สาขาวิชา…….....................................…....................................................................
Curriculum

เบอร์โทรศัพท์..…………………………............................

Major

Tel. No.

มีความประสงค์ ขอลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่…..………………….ปีการศึกษา…………….....ในรายวิชา
would like to enroll in the semester of

รหัสวิชา

academic year

ชื่อวิชา

Course code

หมู่เรียน

Course Name

Sect.

in the following course((s)

ผู้สอน

วัน-เวลาสอบ

Lecturer(s)

Exam Schedule

ข้าพเจ้าขอลงทะเบียนเรียนทั้งสองรายวิชา ที่มีตารางสอบตรงกัน ทั้งนี้เนื่องจาก [ ] ติด E, F
I still would like to enroll both of the courses because (of)

getting E or F

[ ] เป็นภาคเรียนสุดท้าย [ ] ไม่เปิดในสถานภาพของตนเอง [ ] เคยยกเลิกวิชา [ ] เคยพักการเรียน [ ] เรียนเพิ่มโดยไม่นบั หน่วยกิต
the last semester

not opening in my status

course withdrawal

leave of absence

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

course addition (non – credit)

ขอแสดงความนับถือ

Please consider my request.

Yours sincerely,

ลงชื่อ..............................................................
Signature

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

(1) ความเห็นของอาจารย์ผู้สอน ที่นักศึกษาขอลงทะเบียน (Lecturer’s comment)
ข้า พเจ้า ยิ นดี ให้ นั กศึ กษาลงทะเบี ย นเรีย น และข้า พเจ้า เป็น ผู้ด าเนิ นการสอบกลางภาคและปลายภาค นอกตาราง สาหรับ นักศึกษา
ที่ขอลงทะเบียนตารางสอบตรงกัน
I welcome the students for enrollment, and I am pleased to proceed both midterm and final out of schedule in case of having the matching
exam schedule.

(………………………………………………….…………………..)

(2) ความคิดเห็นฝ่ายจัดตารางสอบ
(Comment of Exam Schedule Division)
- นักศึกษา ภาค [ ] ปกติ (จ-ศ) [ ] ปกติ (ส–อา)
A student of
regular
weekend
สามารถรับเพิ่มได้อีก.........................คน
and can be more accepted by

persons
[ ] เห็นควรอนุมัติ Should be Approved
[ ] เห็นควรไม่อนุมตั ิ Should be Disapproved
เนื่องจาก because ........................................................

เพื่อโปรดพิจารณา

Please consider my request.

(……......………………………………..)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดตารางสอบ
Exam schedule officer

อาจารย์ผู้สอน (Instructor)
(3) ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

(Director of the Office of Academic Affairs and Registration)
[ ] อนุมัติ Approved

[ ] ไม่อนุมัติ Disapproved เนื่องจาก because .................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
(……………………………………………………………..)

ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Director of the Office of Academic Affairs and Registration

สาหรับเจ้าหน้าที่ ดาเนินการแล้ว………………………………วันที่……..../………../…………
For officer:

Request processed

Date

