
                     ค ำร้องขอขยำยกลุ่มเรียนพิเศษ 
 
เรียน คณบดีคณะ ………….…………………….………………… 
สิ่งที่ส่งมำด้วย ใบรายงานผลการศึกษาแบบตรวจสอบโครงสร้างหลักสตูร 

ข้าพเจ้า   นาย/นาง/นางสาว …………………………………………………..…………………………………รหสัประจ าตัว………………….………………… 
เป็นนักศึกษา  (    )  ภาคปกติ    (    )  ภาคพิเศษโครงการ กศ.บป.  
สาขาวิชา ...............................................................รหสัหมูเ่รียน...........................................เข้าศึกษาเมื่อภาคการศึกษาที…่…….…ปีการศึกษา……….…….…
ในภาคการศึกษาที่…….………../…………..……มรีายวิชาที่ต้องเรียนรวม.....................หน่วยกิต 
   เนื่องจากเป็นภาคการศึกษาสดุท้ายที่จะส าเร็จการศึกษา มีความประสงค์ขอให้สาขาวิชา....................................................................... 
ขยายกลุ่มเรียนพเิศษในรายวิชาตอ่ไปนี้ 

รหัสวิชำ ชื่อรำยวิชำ 
หน่วยกิต 
น(ท-ป-อ) 

Sect. 
วันเวลำ 

ที่เปิดสอนเดิม 
ชื่อผู้สอน 

(ตัวบรรจง) 
วันเวลำ 

ที่เปิดสอนใหม่ 
ชื่อผู้สอน 

(ตัวบรรจง) 
        
        
        

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
        ลงช่ือ……………………………….………………….นักศึกษา 
                                  …………/…………./………… 

1. ความเห็นของอาจารยผ์ู้สอน ................................................………….……………………………………………..…………………………………………………………………… 
ลงช่ือ……………………………………………………………….. 

2. ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา ........................................................……………………………………………………………….………………………………………………….. 
          ลงช่ือ……………………………………………………………….. 

3. ความเห็นของสาขาวิชาที่ขอขยายกลุ่มเรียน …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
            ลงช่ือ……………………………….……………………………… 

             …………/…………./………… 
4. ความเห็นของคณบด/ีรองคณบดี  

(   )  สมควรพิจารณาน าเสนอคณะกรรมการ คปม. เพ่ือพิจารณา 
   (   )  ไมส่มควรพิจารณา เน่ืองจาก ......................................................................................................................................... 
                                   ลงช่ือ……………………………….……………………………….. 

             …………/…………./………… 

หมำยเหตุ 
1. ส่งค าร้องฉบับน้ีที่สาขาวิชาหรือคณะตามก าหนดปฏิทินการศึกษา 
2. ให้กรอกตารางเรียนของตนเองที่ดา้นหลังค าร้อง โดยระบรุหสั – ช่ือวิชา Section ช่ือผู้สอน ทุกรายวชิาที่ลงทะเบียนเรยีน 
3. กรณีผู้สอนภำคพิเศษโครงกำร กศ.บป. สอนได้ไม่เกิน 12 ชั่วโมง/สัปดำห ์
4. เมื่อมหำวิทยำลัยอนุมัติให้ขยำยกลุ่มเรียนแล้วให้นักศกึษำตรวจสอบ Section และยื่นค ำร้องขอเพ่ิม-ถอนรำยวิชำภำยในก ำหนด 

ตำมปฏิทินกำรศึกษำ 
 

คณะ………….………………………….……….. 
เลขท่ีรับ………………./………….……………. 
วันท่ี………………..…………………………..… 



 
ตำรำงเรียนประจ ำภำคกำรศกึษำที่…………..…/……………..       ภำคปกติ      ภำคพิเศษ (กศ.บป.)  สำขำวิชำ……………………..…….………..…….รหัสหมู่เรียน……………...…………..….. 

คำบ 
เวลำ 

1 
08.30-09.30 

2 
09.30-10.30 

3 
10.30-11.30 

4 
11.30-12.30 

5 
12.30-13.30 

6 
13.30-14.30 

7 
14.30-15.30 

8 
15.30-16.30 

9 
16.30-17.30 

10 
17.30-18.30 

11 
18.30-19.30 

12 
19.30-20.30 

MON             
TUE             
WED             
THU             
FRI             
SAT             
SUN             

 
หมำยเหตุ 1.  แนบส าเนาใบรายงานผลการศึกษาแบบตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตร (นักศึกษาพิมพ์จากระบบ reg.kru.ac.th)           ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่คณะ                                         
  2.  ให้กรอกตารางเรียน โดยระบุ รหัส – ชื่อวิชา Section ชื่อผู้สอน ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน 
  3.  การจัดการเรียนการสอน จัดตารางได้ไม่เกินคาบที่ 10 (17.30 – 18.30 น.)   

    
 
 

 
 

  ตารางเรียนถูกต้อง  ลงเรียนได ้
  หน่วยกิตรวมไม่เกินก าหนด 
  แนบเอกสารครบถ้วนถูกต้อง 
  ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาลงนามแล้ว 
  

      ลงช่ือ..........................................ผู้ตรวจสอบ 
 (.........................................)                           
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