
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
Yours sincerely, 

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

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

 

ค าร้องขอยกเว้นวิชาเรียน 
(ส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าระดับปริญญาตรี) 

Request Form for Course Exemption 
(For Students who Have Completed Undergraduate Study or Higher) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
Chiang Rai Rajabhat University 

วันที.่............เดือน...............................พ.ศ. ..................... 
                                   Date          Month                            Year 
เร่ือง      ขอยกเว้นวิชาหมวดการศึกษาท่ัวไป และหมวดวิชาเลือกเสรี 
Subject :  Request for an exemption of General Education Courses and Free Elective Courses 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
Dear The President of Chiang rai Rajabhat University 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    1. ส าเนาใบรายงานผลการศึกษาจ านวน 2 ฉบับ 
Attachments:           2 copies of transcript of academic record 

                         2. ส าเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล จ านวน 2 ฉบับ (ถ้ามี) 
                              2 copies of changing name or surname 

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

นักศึกษาภาค               ภาคปกติ (จันทร์ -ศุกร์)               ภาคปกติ (เสาร์-อาทิตย์). 
Status of Student                Regular (Mon. – Fri.)                         Regular (Sat. – Sun.)                                       

หลักสูตร.............................................................สาขาวิชา..............................................................................เบอร์โทรศัพท์…............................................. 
Curriculum                                                   Major                                                                           Tel. No. 

 มีความประสงค์ขอยกเว้นวิชาเรียนวิชาหมวดการศึกษาท่ัวไป และหมวดวิชาเลือกเสรี ซ่ึงข้าพเจ้าส าเร็จการศึกษา เมื่อปี พ.ศ. ..................... 
 would like to request for an exemption of  general Education courses and free elective courses that I completed my study in the year of  

ระดับ                     ระดับปริญญาตรี                  ระดับปริญญาโท          ระดับปริญญาเอก 
Degree                         Bachelor’s degree                     Master degree                Doctor of Philosophy          

วิชาเอกที่ส าเร็จการศึกษา..................................................................จากสถานศึกษา......................................................................................................... 
Major  Completion                                                                     From (Institute) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา (Please consider my request.) 
                 

 

ขั้นตอน และเงื่อนไขการพิจารณาการขอยกเว้นวิชาเรียนต้องอยู่ในเกณฑ์ต่อไปนี้ 
(Steps and terms for the consideration of course exemption must follow the following criteria:) 

1.  ผลการเรียนของนักศึกษาท่ีน ามาขอยกเว้นมหาวิทยาลัยฯ จะด าเนินการส่งตรวจสอบวุฒิเดิมและผลการเรียนไปยังสถานศึกษาเดิมของนักศึกษา 
กรณีตรวจสอบภายหลังพบว่านักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษา ให้ถือว่าการยกเว้นวิชาเรียนดังกล่าวเป็นโมฆะ 
(Regarding the student’s transcript of academic record requested for an exemption,  the university will send this evidence to the original education 
institute in order to check the previous degree and academic record. If it is later found that the student does not complete his or her study, it will be 
deemed that this request is void.) 
2.  ระยะเวลาในการด าเนินการนบัตั้งแต่นักศึกษายื่นค าร้องใช้ระยะเวลาประมาณ 3 วัน (ให้นักศึกษาติดตามค าร้องไปช าระค่าธรรมเนียมการขอยกเว้น 
วิชาเรียน) 
(After 7 working days of the submission of this request, the student must check the result and pay the fee for the request of course exemption . ) 
3.  นักศึกษาช าระค่าธรรมเนียมเรยีบร้อยแล้ว ให้น าค าร้องส่งคืนส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีนฯ เพื่อด าเนินการในข้ันตอนต่อไป 
(After the student have already paid the fee, please return this request form to the office of academic affairs and registration in order to proceed the 
next step.) 

หมายเหตุ : เมื่อช าระเงินที่กองคลังแล้ว ให้นักศึกษาน าแบบฟอร์มนี้ส่งคนืที่ช่องบริการหมายเลข 1 -3 

ล าดับที.่.................. 
No. 

REG 30 

Remarks : The student must return this form, Please send your request form at Counter number 1 -3 at the office of Academic Affairs and 
Registration after having paid at the Finance Division. 

 มีต่อด้านหลัง 

Continued to next page 



 
 

ชุดวิชาท่ีขอรับการยกเว้นในหลกัสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
A series of courses to be exampted under the curriculum 

of Chiang Rai Rajabhat University 

จ านวนหน่วยกิตท่ียกเว้นได้ 
Total credits to be 

exampted 

ลงชื่อเจ้าหน้าที ่
Officer’s signature 

หมายเหตุ 
Remarks 

1. หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป (General Education Courses) 30 หน่วยกิต (30 credits)   

2. หมวดวิชาเลือกเสรี (Free Elective Courses) 6 หน่วยกิต (6 credits)   

 
 

ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
Office of Academic Affairs and Registration 

กองคลัง 
Finance Division 

ตรวจสอบแล้วให้ยกเว้นรายวิชาเรียนได้ 
Already check the request of course exemption 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาเลือกเสรี จ านวน…………………………...หน่วยกิต 
      General Education Courses and Free Elective Courses totally          credits 
 
2. รายวิชาอื่นๆ                                จ านวน………………………..….หน่วยกิต 
      Other course                                     totally                              credits 
 

ลงช่ือ(Signature) ……………………………..……………………… 
นายทะเบียน (Registrar) 

ได้รับเงินค่าธรรมเนียมการยกเว้นวิชาเรียน 
Already received pay the fee for the request of course exemption 

จ านวน…………………………………………………..บาท 
Totally                                                    bath 

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

ลงช่ือ(Signature) ……………………………..………………………………… 
.................../.............../................ 

 

 

 

 

 

 

บันทึกลงฐานข้อมูลแล้ว 
(Already recorded in the database.) 

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

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

Scan ในทะเบียนแล้ว 
(Already scanned.) 

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

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


