ลําดับที่ .......................
คํารอง ขอเปดหมูเ รียนพิเศษ /ขอเรียนเกินหนวยกิต
วันที่..........เดือน...............................พ.ศ..................
เรื่อง ขอเปดหมูเ รียนพิเศษ / ขอเรียนเกินหนวยกิต ปการศึกษา.........../.............................
เรียน ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ขาพเจา (นาย/นางสาว/นาง)...............................................................รหัสประจําตัว..............................................
เปนนักศึกษา  ภาคในเวลา  ภาคนอกเวลาราชการ ระดับ  ปริญญาตรี 4 ป  ปริญญาตรี 4 ป (เทียบโอน)
 ปริญญาตรี 5 ป ซึ่งศึกษาอยูใน  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-รัชดา  ศูนยการศึกษา……………………………
คณะ....................................สาขาวิชา.................................ชัน้ ปที่.........เบอรโทร...................................
มีความประสงคขอ  เปดหมูเรียนพิเศษ เนื่องจาก................................................................................................................
ซึ่งถารวมการลงทะเบียน ในภาคเรียนนี้ เปนจํานวน...........หนวยกิต และไมมีวันเวลาเรียนซอนกับรายวิชาอื่น
โดยมีรายวิชาดังตอไปนี้
วัน – คาบเรียน
รหัสวิชา

ชื่อวิชา (หลักสูตรวิชาที่ขอเปด)

หองเรียน

(ตัวอยางการเขียน........

(ระบุหองวางดวย)

จันทร. คาบที่ 1 - 3)

ลงนามอนุมัติ โดย อ.ผูสอน
(กรุณาเขียนตัวบรรจง)

ประธานหลักสูตร
สาขาวิชา

 ขอเรียนเกิน จํานวน............หนวยกิต ซึ่งถารวมการลงทะเบียนในภาคเรียนนี้ เปนจํานวน............หนวยกิต
เนื่องจาก...........................................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
นักศึกษาที่ขอเรียนเกิน หากอนุญาตจะตองลงทะเบียนดวยตนเอง
ในชวงเพิ่ม-ถอนรายวิชาเทานั้น
เอกสารที่ใชแนบ สําเนาบัตรนักศึกษา และผลการเรียนตลอดหลักสูตร

ความเห็น อาจารยที่ปรึกษา..................................
ลงชื่อ..................................อาจารยที่ปรึกษา

ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ..............................................ผูเขียนคํารอง
ประธานหลักสูตร ......................................
ลงชื่อ......................................ประธานหลักสูตร

คณบดี/ผูอํานวยการสํานัก/ผูอ ํานวยการศูนยการศึกษา
 อนุญาต
 ไมอนุญาต เนื่องจาก...................................................................
ลงชื่อ........................................................................
คณบดี/ผูอํานวยการศูนยการศึกษา/ผูอํานวยการสํานัก
ผลการพิจาณาของผูอ ํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการ ฯ
 อนุญาต
 ไมอนุญาต เนื่องจาก......................................................................
ลงชื่อ.........................................................................
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เอกสารออกโดย ฝายมาตรฐานวิชาการ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สสว.)

ลําดับที่ .......................

คํารองขอเรียนในกลุมที่เต็ม
วันที่..............เดือน .......................พ.ศ................
เรื่อง

ขอลงทะเบียนเรียนในกลุม ที่เต็ม ปการศึกษา........./..............

เรียน ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ขาพเจา (นาย/นางสาว/นาง)................................................................รหัสประจําตัว.............................................
เปนนักศึกษา  ภาคปกติ  ภาคนอกเวลาราชการ ระดับ ปริญญาตรี 4 ป  ปริญญาตรี 4 ป (เทียบโอน)
 ปริญญาตรี 5 ป ซึ่งศึกษาอยูใน  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-รัชดา  ศูนยการศึกษา………………………..
คณะ.................................................สาขาวิชา................................................ชั้นปที่...................เบอรโทร............................
มีความประสงคขอความอนุเคราะหลงทะเบียนเรียนใน กลุมเรียนที่เต็ม
เนื่องจาก...........................................................................................................................ซึ่งถารวมการลงทะเบียน
ในภาคเรียนนี้ เปนจํานวน...........หนวยกิต โดยมีรายวิชาดังตอไปนี้
ชื่อวิชา
(กรุณาเขียนตัวบรรจง)

รหัสวิชา

กลุมเรียน
(กรุณาระบุ)

ลายเซ็น อ.ผูสอน
ลงนามอนุมัติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

เอกสารทีใ่ ช สําเนาบัตรนักศึกษา 1 ชุด

*ถาเปนวิชา GE ใหติดตอสํานักงานหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปเทานัน้ ลงชื่อ............................................ผูเขียนคํารอง
ความเห็น

คณบดี/ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการศูนยการศึกษา
 อนุญาต
 ไมอนุญาต เนื่องจาก...................................................................
ลงชื่อ..........................................................................
คณบดี/ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการศูนยการศึกษา
ผลการพิจาณาของผูอ ํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการ ฯ
 อนุญาต

 ไมอนุญาต เนื่องจาก..........................................................................
ลงชื่อ....................................................................
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

เอกสารออกโดย ฝายมาตรฐานวิชาการ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สสว.)

ลําดับที่ .......................

คํารองขอ ลงทะเบียนเรียน – ถอนรายวิชา นอยกวา 9 หนวยกิต
วันที่..........เดือน...............................พ.ศ..................
เรื่อง ขอลงทะเบียนเรียน – ถอนรายวิชา นอยกวา 9 หนวยกิต ปการศึกษา....../.......................
เรียน ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ขาพเจา (นาย/นางสาว/นาง)...........................................................รหัสประจําตัว.................................................
เปนนักศึกษา  ภาคปกติ  ภาคนอกเวลาราชการ ระดับ  ปริญญาตรี 4 ป  ปริญญาตรี 4 ป (เทียบโอน)
 ปริญญาตรี 5 ป คณะ.................................................สาขาวิชา................................................ชั้นปที่...................
เบอรโทร.................................ในปการศึกษาที่…......./.................. ขอความอนุเคราะห
 ขอลงทะเบียนเรียนนอยกวา 9 หนวยกิต
 ขอถอนรายวิชาเรียน
เนื่องจาก......................................................................................................................................โดยมีวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม

ชื่อผูสอน

หมายเหตุ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เอกสารที่ใชแนบ สําเนาบัตรนักศึกษาและผลการเรียนตลอดหลักสูตร

ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ..............................................ผูเขียนคํารอง

ความเห็น
อาจารยทปี่ รึกษา...........................................
ประธานหลักสูตร..............................................
ลงชื่อ...........................................อาจารยทปี่ รึกษา
ลงชื่อ........................................ประธานหลักสูตร
คณบดี/ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการศูนยการศึกษา
 อนุญาต
 ไมอนุญาต เนื่องจาก.......................................................................
ลงชื่อ................................................................
คณบดี/ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการศูนยการศึกษา
ผลการพิจาณาของผูอ ํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการ ฯ
 อนุญาต
 ไมอนุญาต เนื่องจาก.......................................................................
ลงชื่อ.................................................................
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เอกสารออกโดย ฝายมาตรฐานวิชาการ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สสว.)

ลําดับที่ .......................

ลงทะเบียนลาชา
วันที่..........เดือน...............................พ.ศ..................
เรื่อง ขอลงทะเบียนลาชา ปการศึกษา....../.......................
เรียน ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ขาพเจา (นาย/นางสาว/นาง)...........................................................รหัสประจําตัว.................................................
เปนนักศึกษา  ภาคปกติ  ภาคนอกเวลาราชการ ระดับ  ปริญญาตรี 4 ป  ปริญญาตรี 4 ป (เทียบโอน)
 ปริญญาตรี 5 ป คณะ.................................................สาขาวิชา................................................ชั้นปที่............................
เบอรโทร.............................มีความประสงคขอความอนุเคราะหลงทะเบียนลาชาเนื่องจาก…………………………………………….
โดยมีวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

กลุม

อาจารยผูสอนรับรองวา
นักศึกษามีเวลาเรียนไมต่ํากวารอยละ 80

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เอกสารที่ใชแนบ สําเนาบัตรนักศึกษา

ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ..............................................ผูเขียนคํารอง

ความเห็น
คณบดี/ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการศูนยการศึกษา
 อนุญาต
 ไมอนุญาต เนื่องจาก.......................................................................
ลงชื่อ................................................................
คณบดี/ผูอํานวยการสํานัก/ผูอํานวยการศูนยการศึกษา
ผลการพิจาณาของผูอ ํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการ ฯ
 อนุญาต
 ไมอนุญาต เนื่องจาก.......................................................................
ลงชื่อ.................................................................
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เอกสารออกโดย ฝายมาตรฐานวิชาการ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สสว.)

