
 
        ค ำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกิน  ส ำหรับนักศึกษำภำคพิเศษโครงกำร กศ.บป.        
 
 
เรียน   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสรมิวิชำกำรและงำนทะเบียน  มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุร ี
 

ข้ำพเจ้ำ   นำย/นำง/นำงสำว …………………………………………………………………………………รหัสประจ ำตวั…………………..….………………… 
รหัสหมู่เรยีน............................................หลักสตูร...................................................สำขำวิชำ................................................................................................
ช้ันปีท่ี......................เบอรโ์ทรศัพท์..............................................ไดล้งทะเบียนในภำคกำรศึกษำท่ี.............../.....................จ ำนวน.........................หน่วยกิต 
ปรำกฏตำมส ำเนำบัตรลงทะเบียน ดังแนบ  และมีรำยวิชำที่ต้องลงทะเบียนเพิ่ม / ซ่อม F จ ำนวน.........................วิชำ  ดังนี ้
 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ น(ท-ป-อ) Sect. ชื่ออำจำรย์ผู้สอน 
     
     
     
     
 

รวมหน่วยกิตทีต่้องลงทะเบียนทั้งสิ้น........................หน่วยกติ ซึ่งเกนิจำก...........หน่วยกิต เป็นจ ำนวน.......................หน่วยกิต   ดังนั้น จึงมีควำมประสงค์ 
ขอลงทะเบียนเรียนเกิน  ในรำยวชิำดังนี ้
 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ น(ท-ป-อ) Sect. ชื่ออำจำรย์ผู้สอน 
     
 

ทั้งนี้เนื่องจำก 
  เป็นกำรลงทะเบียนเรียนซ้ ำในรำยวิชำที่สอบไม่ผ่ำน หรือรำยวชิำที่ยกเลิกกำรเรียนไว้ (Withdraw) 
  เป็นกำรลงทะเบียนรำยวิชำเพิ่มเติมเพื่อท ำค่ำระดับคะแนนเฉลีย่สะสมให้ถึง 2.00 
  เป็นกำรลงทะเบียนรำยวิชำที่จัดกำรเรียนกำรสอนด้วยวิธไีม่เขำ้ช้ันเรียนโดยใช้สื่อประสม 
  เป็นภำคกำรศึกษำสุดท้ำยทีจ่ะส ำเร็จกำรศึกษำ 

 

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ 
ลงช่ือ.............................................................................นักศึกษำ 
               .............../....................../................... 
 

1.  ควำมเห็นของอำจำรย์ที่ปรึกษำ................................................................................................................................................................................... 
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2.  ควำมเห็นของงำนบริกำรกำรศกึษำ............................................................................................................................................................................. 
     .................................................................................................................................................................................................................................... 
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3.  ค ำสั่งของผู้อ ำนวยกำรส ำนักสง่เสริมวิชำกำรฯ............................................................................................................................................................. 
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หมำยเหต ุ 1.  ส่งค ำร้องขอเรียนเกินภำยในสัปดำห์ที่ 2 ของกำรเปิดภำคกำรศึกษำและติดตำมผลกำรพิจำรณำภำยในสัปดำหท์ี่ 3 
 2.  แนบส ำเนำบัตรลงทะเบียน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
 3.  นักศึกษำเรียนเกินได้ 1 รำยวิชำเท่ำน้ัน ในภำคกำรศึกษำที่ 1 และ 2 
 4.  ในภำคกำรศึกษำที่ 3 จัดสอน 8 สปัดำห์ (ทวิคำบ) ไม่อนุญำตให้เรียนเกนิ 
 
 
 
 

 
 

          

งำนบริกำรกำรศึกษำ 
เลขท่ีรับ…….…..../.………..…….. 
วันท่ี…………..…………..………..… 

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน (สวท.7) 

12 หน่วยกิต 15 หน่วยกิต (นักศึกษำเข้ำก่อนปีกำรศึกษำ 2557) 

ปรัชญำส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
สนับสนุนวิชำกำร บริหำรโปร่งใส ใส่ใจมำตรฐำน บริกำรเป็นเลิศ 

Website : http://academics.kru.ac.th 
Facebook : ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
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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.  ส่งค ำร้องขอเรียนเกินภำยในสัปดำห์ท่ี 2 ของกำรเปิดภำคกำรศึกษำและติดตำมผลกำรพิจำรณำภำยในสัปดำห์ท่ี 3 
 2.  แนบส ำเนำบัตรลงทะเบียน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
 3.  นักศึกษำเรียนเกินได้ 1 รำยวิชำเท่ำนั้น ในภำคกำรศึกษำที่ 1 และ 2 
 4.  ในภำคกำรศึกษำที่ 3 จัดสอน 8 สัปดำห์ (ทวิคำบ) ไม่อนุญำตให้เรียนเกิน 
 

สวท.7 

ปรัชญำส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
สนับสนุนวิชำกำร บริหำรโปร่งใส ใส่ใจมำตรฐำน บริกำรเป็นเลิศ 

Website : http://academics.kru.ac.th 
Facebook : ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
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