
 
 

ค ำร้องขอลงทะเบียนเรียน กรณีตำรำงสอบตรงกัน 
Petition for Enrollment ( In case of the matching exam schedule ) 

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

เรื่อง  ขอลงทะเบียนเรียน กรณีตำรำงสอบตรงกัน 
Subject Request for enrollment in case of the matching exam schedule 

เรียน อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย 
Dear President of Chiang Rai Rajabhat University 

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

นักศึกษำระดับปริญญำตรี สำขำวิชำ…………….………………………………….…….....................…………รหัสนักศึกษำ…………………………….……… 
A student of Bachelor’s Degree Majoring in                                                     student code 

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

มีควำมประสงค์ ขอลงทะเบียนเรียน ภำคเรียนที่…..………………….ปีกำรศึกษำ…………….....ในรำยวิชำ 
would like to enroll in the semester of                        academic year                in the following course((s) 

รหัสวิชำ 
Course code 

ชื่อวิชำ 
Course Name 

หมู่เรียน 
Sect. 

ผู้สอน 
Lecturer(s) 

วัน-เวลำสอบ 
Exam Schedule 

     
     
     
     
     

 
ข้ำพเจ้ำได้ลงทะเบียนเรียน ซึ่งมีตำรำงสอบตรงกับรำยวิชำอื่น ข้ำพเจ้ำขอลงทะเบียนเรียนทั้งสองรำยวิชำ ที่มี 
 I have enrolled the course which has the matching exam schedule with another one; however, I still would like to 

ตำรำงสอบตรงกัน ทั้งนี้เนื่องจำก........................................................................................................................................................................ 
enroll  both of the courses because (of)  

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

 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ 
 Please consider my request. 

 ขอแสดงควำมนับถือ ( Best regards) 
   
                    (……………………...................……………) 
 
 

 
 
 
 

REG 28 

มีต่อด้ำนหลัง 
Continued to next page 



 
 

 
 

ควำมเห็นของอำจำรย์ที่ปรึกษำ (Adviser’s Comment)  
 
.................................................................................................. 
.................................................................................................. 
.................................................................................................. 

 
(……………………………………………………………..) 

อำจำรย์ที่ปรึกษำ (Advisor) 

 ควำมเห็นของอำจำรย์ผู้สอน ที่นักศึกษำขอลงทะเบียน (Lecturer’s comment) 
     ข้าพเจ้ายินดีให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน  และข้าพเจา้เป็นผู้ด าเนนิการสอบ 
กลางภาคและปลายภาค นอกตำรำง ส าหรับนักศึกษาที่ขอลงทะเบียนตารางสอบ
ตรงกัน 
       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. 
 
 
 

(……………………………………………………………..) 
อำจำรย์ผู้สอน (Instructor) 

 ควำมคิดเห็นฝ่ำยจัดตำรำงสอบ  
      (Comment of Exam Schedule Division) 

-  นักศึกษา ภาค  [  ]  ปกติ  [  ]  กศ.ปช.……..............…… 
    A student of              regular       weekend 

ขอลงทะเบียน ซึง่มีนักศึกษาลงทะเบียนแล้ว……..…....…คน 
request to enroll with the students                         persons 
who had already enrolled                             

สามารถรับเพิ่มได้อีก.............................................คน 
and can be more accepted by                            persons  
เพื่อโปรดพิจารณา 
Please consider my request. 
 
 

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

Exam schedule officer 

 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
      (Director of the Office of  Academic Affairs and Registration) 
[  ]  อนุมัติ  Approved     
[  ]  ไม่อนุมัต ิ Disapproved เนื่องจำก because ................................................................. 

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

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

(……………………………………………………………..) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
Director of the Office of Academic Affairs and Registration 

 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่    ด ำเนินกำรแล้ว………………………………วันที่……..../………../…………                                      For officer:                  Request processed                                    Date 


