
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
Yours sincerely, 

ลงช่ือ....................................................................  
    Signature 

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

                                                ค าร้องขอเปิดวิชาเรียนใหม่                
Request Form to Open New Courses 

       วันที่……..... เดือน………….…………….พ.ศ. ……...…...... 
        Date             Month                             Year 
เรื่อง  ขอเปิดวิชาเรียนใหม่ 
Subject :   Request for opening new courses 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
Dear    President of Chiang Rai Rajabhat University, 

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/ยศ ให้เขียนเต็ม) …………..…………………………………………………………………..................... 
                 I am (Mr. / Mrs. / Miss / Title in Full) 

รหัสนักศึกษา……………………….………….… นักศึกษาภาค     ปกติ (จ - ศ)      ปกติ (ส – อา)   
Student code                                                Status of Student             a regular student            a weekend student  

หลักสูตร.................................................... สาขาวิชา.........................................................เบอรโ์ทรศัพท.์.................................................. 
Curriculum                                              Major                                                        Tel. No. 

มีความประสงค์ ขอเปิดวิชาเรียน   ภาคเรียนที่………….….ปีการศึกษา………….…………. ในรายวิชา 
 would like to open the courses in the semester of                       Academic  year                         in the following course(s) 

รหัสวิชา (Course code) ชื่อวิชา (Course Name) น(ท-ป) 
Credits 

กลุ่มวิชา 
Course group 

          
 

เนื่องจาก   [  ] เป็นภาคเรียนสุดท้าย     [  ] ติด E, F          [  ] ไม่เปิดในสถานภาพของตนเอง    [  ] เคยยกเลิกวิชา 
because of            the last semester                        getting E or F                not opening in my status                           course withdrawal 

   [  ] เคยพักการเรียน           [  ] เรียนเพิ่มโดยไม่นับหน่วยกิต       [  ] อ่ืน ๆ (ระบุ)……………………………….........….. 
                      leave of absence                         course addition (non – credit)                     others (please specify) 

ในภาคเรียนนี้ข้าพเจ้าลงทะเบียนเรียนไปแล้ว……..…..หน่วยกิต   รวมหน่วยกิตท่ีขอเปิดใหม่เป็น……………………..…หน่วยกิต 
 This semester I have already registered                                credits          including opening new credits totally                           credits 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา (Please consider my request. ) 
 
 
 

หมายเหตุ กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเกิน 1 คน ให้เพิ่มรายช่ือตามในตารางนี้ 
ที ่ รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล 
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1. ความเห็นประธานโปรแกรมวิชาที่วิชาเรียนสังกัด 
      Comment of Head of Program owned the courses  

  โปรแกรมวิชาพิจารณาแล้วเห็นควร  
 Program have considered and agreed to  

[  ]  อนุมัติ มอบหมายให้……………...…..………………….….เป็นผูส้อน 
      approve and assign                                               as a lecturer 

      และให้ผู้สอนเป็นผู้ด าเนินการสอบกลางภาคและ ปลายภาค 
นอกตาราง and the instructor must conduct mid-term and final 
exam by oneself out of the schedule.   

[  ]  ไม่อนุมัติ  เนื่องจาก.................................................................. 
       disapprove  due to           
           
               (……………………………………………………………..) 
                         ประธานโปรแกรมวิชา 
                                      Head of Program 

2. ความเห็นของอาจารย์ผู้สอน ที่ได้รับมอบหมายจาก
ประธานโปรแกรมวิชา 
Comment of the Lecturer having been assigned from the Head of 
Program 

 ยินดีเป็นผู้สอนในรายวิชาทีน่ักศึกษาขอเปิด และเป็น 
ผู้ด าเนนิการสอบกลางภาคและปลายภาค นอกตาราง 
     I’m pleased to teach these opened courses and to conduct mid-
term and final exam by myself  out of the schedule.   
 
 

 
 

(……………………………………………………………..) 
                             อาจารย์ผู้สอน 
                                     Lecturer 

3. ความคิดเห็นคณบดีคณะที่สังกัด 
     Comment of Dean of Faculty owned the courses 
 
 [  ]  เห็นสมควรอนุมัต ิเนื่องจาก................................................ 
             Should be approved due to 

.......................................................................................................... 
 
 [  ]  เห็นสมควรไม่อนุมตัิ เนื่องจาก............................................ 
             Should be disapproved due to 

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

(……………………………………………………………..) 
คณบดี 

Dean of Faculty 

4. ความคิดเห็นฝ่ายจัดตารางสอน  
      Comment of Timetable Division 
-  นักศึกษา           ภาค [  ] ปกติ       [  ] กศ.ปช.………...........… 
    Status of Student   a regular student      a weekend student  

   ขอลงเพื่อ……………………………………………….........…………………… 
   request to open the courses because  

-  อาจารย์ผู้สอนสอนสอนรวม  .........…………………... คาบ 
   The Lecturer teaching totally                                   periods 

            
 

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

Officer of Teaching Schedule Division 

5. ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
     Direc of the Office of Academic Affairs and Registration 

 [  ]  อนุมัต ิApproved   

 [  ]  ไม่อนุมัติ  เนื่องจาก.......................................................................................................................................................................................... 
           Disapproved   due to 
 

(……………………………………………………………..) 
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
Director of the Office of Academic Affairs and Registration 

ส าหรับเจ้าหน้าที่    ด าเนินการแล้ว………………………………วันที่……./……../………… 
                                                                   For the Officer              Already implemented                                Date     

เงื่อนไข  การขอเปิดวิชาเรียนใหม่ (Conditions of Opening New Courses) 
นักศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียมเพิ่มในการลงทะเบียนรายวิชาที่ขอเปิดใหม่  ดังนี้ 
The student must pay an additional fee for the registration of opening new courses as follows:  
1.  รายวิชาภาคทฤษฎี (บรรยาย)  หน่วยกิตละ  250 บาท 
       Theoretical Course (Lectures)                          250 baht per  1 credit  
2.  รายวิชาภาคปฏิบัติ     หน่วยกิตละ  300 บาท 
       Practical Course ( Lab )                  300 baht per  1 credit  
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