คํารองที่..........ภาคเรียนที่.........ปการศึกษา...............

คํารองขอยกเวนการเรียนรายวิชา
APPLICATION FORM FOR COURSE(S) EXEMPTION
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
KAMPHAEGN PHET RAJABHAT UNIVERSITY

เรื่อง/Subject: ขอยกเวนการเรียนรายวิชา ภาค กศ.บป./Request for course(s) exemption of weekend student
 กําแพงเพชร/Kamphaengphet  แมสอด/Mae-Sot
เรียน/To:
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร/President
สิ่งที่สงมาดวย/ 1. ใบรายงานผลการเรียน/Transcript
จํานวน 1 ชุด
Attachment 2. คําอธิบายรายวิชาที่ไดเรียนมาจากสถาบันอื่น/Course Description
จํานวน 1 ชุด
3. บัญชีรายวิชาที่ขอยกเวนการเรียนรายวิชา/List of Exemption Course(s) จํานวน 1 ชุด
4. อื่นๆ (ระบุ)/Other..............................................................................................................................
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)..............................................................รหัสนักศึกษา
I,(Mr./Mrs./Miss)………………………………………………………………………………... Student ID

เบอรโทรศัพทที่ติดตอไดสะดวก.................................................E-mail …………………………………………………………….....………..
Telephone No………………………………………………………………………….E-mail ………………………….………………………………………………………….

ระดับ  ปริญญาตรี 4 ป  ปริญญาตรี 4 ปเทียบโอน  ปริญญาตรี (ตอเนื่อง)
Level  Bachelor’s Degree 4 years  Bachelor’s Degree 4 years Transfer  Bachelor’s Degree Continuing
หลักสูตร .................................................................................. โปรแกรมวิชา ..........................................................................
Course (s)……………………………………………………………………………….. Program of study..…………………………………………………………………

มีความประสงคจะขอยกเวนการเรียนรายวิชาโดยมีรายละเอียดดังนี้
Request to gain exemption from enrolling course (s) with the following details
- โปรแกรมวิชาหรือวิชาเอกที่ไดเรียนมา............................................................ระดับ.............................................
- Program or major learned……………………………………………………………….Level………………………………………
- สถานศึกษาเดิม...............................................................................................ปที่สําเร็จการศึกษา........................
- Previous institution………………………………………………………………………….Year of Graduation………………...
- จํานวนรายวิชาที่ขอยกเวน.....................................วิชา จํานวนหนวยกิต...............................................หนวยกิต
- Number of exemption course (s)……………………… Number of Credit……………………………….Credit (s)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
For your consideration
ขอแสดงความนับถือ
Yours sincerely,
ลงชื่อ…………..................…….......………………………….…ผูยื่นคํารอง
Signature...................................................................Applicant
(.......................................................................................)
วันที่........../......................./..............
Date........../......................./..............

1. อาจารยที่ปรึกษา/ประธานสาขาวิชา
เห็นสมควร
 อนุญาต
 ไมอนุญาต
ลงชื่อ.........................................................
วันที่........../.........................../..................
4. คําสั่งมหาวิทยาลัย
เห็นสมควร  อนุมัติ
 ไมอนุมัติ
ลงชื่อ.........................................................
วันที่................./......................../..............

2.คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
3. ฝายหลักสูตรและแผนการเรียน
การยกเวนการเรียนรายวิชา
ไดรับยกเวนการเรียนรายวิชา ตามบัญชีรายวิชาที่ขอยกเวน
 อนุมัติ  ไมอนุมัติ
และชําระคาธรรมเนียมหนวยกิตละ 50 บาท
ลงชื่อ............................................ จํานวน................หนวยกิต รวมเปนเงิน..............................บาท
วันที่............/................./.............. ลงชื่อ.........................................วันที่............./................/..........
5. ฝายการเงิน
6. ฝายทะเบียนและประมวลผล
ชําระคาธรรมเนียม จํานวน..............................บาท
 ดําเนินการแลว
ใบเสร็จเลขที่............................................................ ลงชื่อ................................................................
ลงชื่อ...........................................................ผูรับเงิน วันที่................/............................./.................
วันที่..................../............................../....................

กรุณาตรวจสอบความถูกตองกอนนําไปชําระเงินแลวนําคํารองสงคืนทีง่ านทะเบียนและประมวลผล พรอมสําเนาเก็บไว 1 ชุด

หมายเหตุ : นักศึกษาตองดําเนินการขอยกเวนการเรียนรายวิชาใหแลวเสร็จภายในภาคเรียนแรกที่เขาศึกษาเทานั้น

1. Advisor/Chair of the program
Opinion
 Approved
 Not Approved
Signature................................................
Date........../.........................../.................
4. University’s Order
Opinion
 Approved
 Not Approved
Signature................................................
Date........../.........................../.................

2.Board of Approval
3. Curriculum and Study Plan Section
The
request
has been approved according to the list of exemption
 Approved
course(s) and a fee of 50 baht/credit has been paid.
 Not Approved
Total................Credit(s)
Total..............................Baht
Signature....................................
Signature............................ Date............/................/..........
Date............/................./............
5. Finance
6. Registrar’s Office
The Fee has been paid .......................... Baht
 Action complete
Receipt No............................................................ Signature.......................................................
Signature....................................................Payee Date................/............................./................
Date........../........................................../................
.

Please verify the information before payment and return the application to Registrar’s Office. Make 1 copy for your keeping

Note: Student must complete the process within the first semester of enrollment

