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ประเภทคํารอง 
 

ลําดับ ประเภท 
ขั้นตอนการขอความเห็นชอบ 

คํารอง/แบบฟอรม หมายเหตุ 
อาจารยที่ปรึกษา หัวหนาภาค รองคณบดี/ผอ. รองอธิการบดี 

1. ขอลาพักการศึกษา    
 คํารองทั่วไป 

กรณีไมมีวิชาเรียน/อื่นๆ ตองระบุเหตุผล/แนบเอกสาร

สาเหตุที่ลาพัก 

 ขอลาพักการศึกษากรณีพิเศษ     คํารองทั่วไป ระบุเหตุผล/แนบเอกสารสาเหตุที่ลาพักการศึกษา 

2. ขอรักษาสภาพนักศึกษา     คํารองทั่วไป กรณี Project / ถูกสั่งพักการศึกษา 

3. ขอกลับเขาศึกษาตอ     คํารองทั่วไป ยื่นคํารองกอนกําหนดวันลงทะเบียน 

4. ขอคืนสภาพนักศึกษากรณีไม

ลงทะเบียน 

   
 

คํารองทั่วไป พนสภาพเนื่องจากไมลงทะเบียนภายใน 15 วัน นับจาก

วันเปดภาคการศึกษา 

5. ขอลงทะเบียน เพิ่ม เปลี่ยน ลาชากวา

กําหนดเวลา 

    คํารองทั่วไป ระบุเหตุผล/เอกสารสาเหตุที่ดําเนินการลาชา 

6. ขอถอนลาชากวากําหนดตามเวลา 

ปฎิทินการศึกษา 

   
 

คํารองทั่วไป ระบุเหตุผล/เอกสารสาเหตุที่ดําเนินการลาชา 

 ขอถอนลาชากวากําหนดในชวงเวลา

การสอบ 

    คํารองทั่วไป ระบุเหตุผล/เอกสารสาเหตุที่ดําเนินการลาชา 

7. ขอลงทะเบียน สูง/ต่ํา กวาเกณฑ ตาม

ระเบียบการศึกษา 

   
 

คํารองทั่วไป ต่ํากวา 9 หนวยกิต / สูงกวา 22 หนวยกิต 

 ขอลงทะเบียน สูง/ต่ํา กวาเกณฑ 

(กรณีวิทยาทัณฑ) 

   
 

คํารองทั่วไป หนวยกิตเกิน 3 ใน 4 ของหนวยกิตรวมในภาคภาคนั้นๆ 

ใหนักศึกษานําคํารองไปดําเนินการที่งานทะเบียนฯ 

8. ขอลงทะเบียนขามคณะ     คํารองทั่วไป คณบดีทั้ง 2 คณะ เปนผูอนุมัติ 

9. ขอผอนผันการลงทะเบียนและชําระ

เงินอุดหนุนวิชาการ 

    คํารองทั่วไป ลงทะเบียนพรอมชําระเงินอุดหนุนวิชาการตามเวลาที่

กําหนด 
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ลําดับ ประเภท 
ขั้นตอนการขอความเห็นชอบ 

คํารอง/แบบฟอรม หมายเหตุ 
อาจารยที่ปรึกษา หัวหนาภาค รองคณบดี/ผอ. รองอธิการบดี 

10 ขอยกเวนการเงินอุดหนุนวิชาการ 

(กรณีชําระเงินครบตามแผนการเรียน

แลว) 

    แบบฟอรม

ลงทะเบียน 

นักศึกษาตกคาง 

กรณีนักศึกษาตกคางที่ลงทะเบียนผานระบบ Lan 

11. กรณีพิเศษเกี่ยวกับขอมูลลงทะเบียน 

- แกไขรหัสวิชาที่ผิดพลาด / เปลี่ยน

วิชาเรียน 

    คํารองทั่วไป ใชหลักการเพิ่ม ถอน วิชาเรียน  

หากดําเนินการหลังพนกําหนดเวลาตามปฎิทินการศึกษา 

ตองเสนอขอความเห็นชอบตอรงอธิการบดี 

12. ขอเปดวิชาเรียนกรณีพิเศษ     คํารองทั่วไป คณะรวบรวมคํารองนักศึกษาแจงงานทะเบียน 

13. ขอลงทะเบียนซ้ําวิชาเรียน 

(REGRADE) 

   
 

คํารองทั่วไป รายวิชาที่ไดเกรดต่ํากวา C 

14. ขอลงทะเบียนปรับคาระดับคะแนน 

(กรณีจะจบการศึกษา) 

   
 

คํารองทั่วไป ลงทะเบียนวิชาที่ภาควิชาเห็นควร 

15. ขอเปนนักศึกษาพิเศษ    

 

คํารองทั่วไป ลงทะเบียนไดไมเกิน 9 หนวยกิต กรณีลงขาม

มหาวิทยาลัยตองมีหนังสือรับรองของสถานศึกษาตน

สังกัด 

16. การลงทะเบียนวิชาเรียนขามชั้นป / 

ขามภาควิชา 

   
 

คํารองทั่วไป - 

17. ขอเทียบโอน / แทนวิชาเรียน    
 

คํารองทั่วไป รายวิชาที่ขอโอนเกรดไมต่ํากวา C ภายใน 15 วัน นับจาก

วันเปดภาคการศึกษา 

18. ขอเทียบวิชาเรียน / แทนวิชาเรียน    
 

คํารองทั่วไป เคยสอบตก หรือภาควิชาไมเปดสอนวิชาเดิมแลว ตอง

ดําเนินการใหเสร็จสิ้นกอนที่จะลงทะเบียนวิชานั้น 

19. ขอเปลี่ยนสาขาวิชา / รอบการเรียน     คํารองทั่วไป - 
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ลําดับ ประเภท 
ขั้นตอนการขอความเห็นชอบ 

คํารอง/แบบฟอรม หมายเหตุ 
อาจารยที่ปรึกษา หัวหนาภาค รองคณบดี/ผอ. รองอธิการบดี 

20. ขอเปลี่ยนแปลงวันเวลาสอบ    
 

คํารองทั่วไป ตองรวบรวมลายมือชื่อผูเขาเรียนทั้งหมดในวิชาที่

ตองการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาสอบ 

21. ขอดูคะแนน / เปดขอสอบ     คํารองทั่วไป ดําเนินการที่ภาควิชาหลังอนุมัติผลไมเกิน 2 สัปดาห 

22. ขอหนังสือรับรองความประพฤติ     คํารองภาควิชา ดําเนินการที่ภาควิชา 

23. ขอจบลาชากรณี     - ดําเนินการที่งานทะเบียนฯ 

24. ขอจบการศึกษากอนเวลาที่กําหนด

ของหลักสูตร 

 
   

คํารองทั่วไป ดําเนินการที่งานทะเบียนฯ 

25. ขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล     คํารองทั่วไป ดําเนินการที่งานทะเบียนฯ 

26. ขอเอกสารรับรองทางการศึกษา 
    

คํารองของ

เอกสารการศึกษา 

ดําเนินการที่งานทะเบียนฯ 
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เลขที่................. 

   คํารองทั่วไป 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

วันท่ี ........... เดือน .................................. พ.ศ. ............  

  

เร่ือง ขอเพิ่มวิชาเรียน ภาคเรียนที่ 2/2550 ลาชากรณีพิเศษ   

เรียน คณบดี/ผูอํานวยการ  คณะอตุสาหกรรมเกษตร   

 

  ดวยขาพเจา นายละเอยีด  ระเบียบ     เลขประจําตัว   49-9916-001-1  

สาขาวิชา    เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจดัการ  (ATM)  ภาควิชา   -  

ช้ันปที่      2     หอง        RA   มีความประสงค  ขอลงทะเบียนเพิ่มวิชา    510203  General Biochemistry    

ภาคเรียนที่ 2/2550  ลาชากรณีพิเศษ เนื่องจากไดทําการลงทะเบียนเพิ่มในระบบ Online  แลวแตไมทราบวา

ลงไมสําเร็จ  เมื่องานทะเบียนแจงผลการลงทะเบียนใหตรวจสอบ  จึงทราบวาวิชานี้หายไป  ดังนั้นจึงขอลงทะเบียน

เพิ่ม              

       โทรศัพทของผูยื่นคํารอง  081-586-0257   

 

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

 

       ขอแสดงความนับถือ 

 

      ลงชื่อ    นายละเอียด   ระเบยีบ ผูยื่นคํารอง 

                   (นายละเอียด   ระเบียบ) 

 

  

 

 

ความเหน็อาจารยที่ปรึกษา             

             

              

       ลงนาม      

  /    /   

การตรวจสอบ 

ดําเนินการผานคํารอง 

 อาจารยที่ปรึกษา 
 หัวหนาภาควิชา 
 วิชาการคณะตรวจสอบ/บันทึกเสนอ 

 รองคณบดีฝายวิชาการ ผานเร่ือง / อนุมัติ 

 วิชาการคณะนําสงงานทะเบียนดําเนินการ 

อนุมัติโดย 

 รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 อธิการบดี 
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เลขที่................. 

   คํารองทั่วไป 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

วันท่ี ........... เดือน .................................. พ.ศ. ............  

  

เร่ือง ขอลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2550 สูงกวาเกณฑ   

เรียน คณบดี/ผูอํานวยการ  คณะอตุสาหกรรมเกษตร   

 

  ดวยขาพเจา นายละเอยีด  ระเบียบ     เลขประจําตัว   49-9916-001-1  

สาขาวิชา    เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจดัการ  (ATM)  ภาควิชา   -  

ช้ันปที่        2   หอง      RA   มีความประสงค  ขอลงทะเบียนสูงกวาเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด จาก 22  

หนวยกิต เปน 24 หนวยกิต เนื่องจากมีความประสงคจะสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2550    

              

              

       โทรศัพทของผูยื่นคํารอง  081-586-0257   

 

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

 

       ขอแสดงความนับถือ 

 

      ลงชื่อ    นายละเอียด   ระเบยีบ ผูยื่นคํารอง 

                   (นายละเอียด   ระเบียบ) 

 

  

 

 

ความเหน็อาจารยที่ปรึกษา             

             

              

       ลงนาม      

  /    /   

การตรวจสอบ 

ดําเนินการผานคํารอง 

 อาจารยที่ปรึกษา 
 หัวหนาภาควิชา 
 วิชาการคณะตรวจสอบ/บันทึกเสนอ 

 รองคณบดีฝายวิชาการ ผานเร่ือง / อนุมัติ 

 วิชาการคณะนําสงงานทะเบียนดําเนินการ 

อนุมัติโดย 

 รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 อธิการบดี 
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เลขที่................. 

   คํารองทั่วไป 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

วันท่ี ........... เดือน .................................. พ.ศ. ............  

  

เร่ือง ขอเปลี่ยนตอนวิชาเรยีน  ภาคเรียนที่  2/2550  ลาชา   

เรียน คณบดี/ผูอํานวยการ  คณะอตุสาหกรรมเกษตร   

 

  ดวยขาพเจา นายละเอยีด  ระเบียบ     เลขประจําตัว   49-9916-001-1  

สาขาวิชา    เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจดัการ  (ATM)  ภาควิชา   -  

ช้ันปที่       2   หอง      RA   มีความประสงค      ขอเปลี่ยนตอนเรียนวิชา    510205 Principles of 

Microbiology  ในภาคเรียนที่ 2/2550  จากตอน 1 เปน ตอน 2 ลาชา เนื่องจากไดลงทะเบียนผิดตอนเรียน 

             

              

       โทรศัพทของผูยื่นคํารอง  081-586-0257   

 

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

 

       ขอแสดงความนับถือ 

 

      ลงชื่อ    นายละเอียด   ระเบยีบ ผูยื่นคํารอง 

                   (นายละเอียด   ระเบียบ) 

 

  

 

 

ความเหน็อาจารยที่ปรึกษา             

             

              

       ลงนาม      

  /    /   

การตรวจสอบ 

ดําเนินการผานคํารอง 

 อาจารยที่ปรึกษา 
 หัวหนาภาควิชา 
 วิชาการคณะตรวจสอบ/บันทึกเสนอ 

 รองคณบดีฝายวิชาการ ผานเร่ือง / อนุมัติ 

 วิชาการคณะนําสงงานทะเบียนดําเนินการ 

อนุมัติโดย 

 รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 อธิการบดี 
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เลขที่................. 

   คํารองทั่วไป 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

วันท่ี ........... เดือน .................................. พ.ศ. ............  

  

เร่ือง ขอลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2550 ต่ํากวาเกณฑ   

เรียน คณบดี/ผูอํานวยการ  คณะอตุสาหกรรมเกษตร   

 

  ดวยขาพเจา นายตั้งใจ   รักดี     เลขประจําตัว   49-9926-001-1   

สาขาวิชา     พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร  (APD)  ภาควิชา   -   

ช้ันปที่        2   หอง      RA   มีความประสงค  ขอลงทะเบียนสูงกวาเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด จาก 22  

หนวยกิต เปน 24 หนวยกิต เนื่องจากมีความประสงคจะสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2550    

              

              

       โทรศัพทของผูยื่นคํารอง  081-586-0297   

 

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

 

       ขอแสดงความนับถือ 

 

      ลงชื่อ        นายตั้งใจ   รักด ี ผูยื่นคํารอง 

                    (   นายตั้งใจ   รักด ี ) 

 

  

 

 

ความเหน็อาจารยที่ปรึกษา             

             

              

       ลงนาม      

  /    /   

การตรวจสอบ 

ดําเนินการผานคํารอง 

 อาจารยที่ปรึกษา 
 หัวหนาภาควิชา 
 วิชาการคณะตรวจสอบ/บันทึกเสนอ 

 รองคณบดีฝายวิชาการ ผานเร่ือง / อนุมัติ 

 วิชาการคณะนําสงงานทะเบียนดําเนินการ 

อนุมัติโดย 

 รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 อธิการบดี 
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เลขที่................. 

   คํารองทั่วไป 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

วันท่ี ........... เดือน .................................. พ.ศ. ............  

  

เร่ือง การขอเทียบโอนรายวิชา   

เรียน คณบดี/ผูอํานวยการ  คณะอตุสาหกรรมเกษตร   

 

  ดวยขาพเจา นายตั้งใจ   ยอนกลับ    เลขประจําตัว   49-9926-101-1   

สาขาวิชา     พัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร  (APD)  ภาควิชา   -   

ช้ันปที่        2   หอง      RA   มีความประสงค  ขอเทียบโอนรายวิชาเนื่องจากเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัยฯ  

คณะอุตสาหกรรมเกษตร   สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร   ระหวางป  2548-2549   และไดลาออก

เพื่อสอบเขาใหมในปการศึกษา   2550      จึงขอยื่นคํารองแสดงความจํานงเทียบโอนรายวิชา  จํานวน 1 ใน 3 ของ

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการโอนวิชาเรียนหนา 3/3 รวม 10 วิชา 28 

หนวยกิต      โทรศัพทของผูยื่นคํารอง  081-586-2397   

 

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

 

       ขอแสดงความนับถือ 

 

      ลงชื่อ        นายตั้งใจ   ยอนกลับ ผูยื่นคํารอง 

                  (   นายตั้งใจ   ยอนกลับ  ) 

 

  

 

 

ความเหน็อาจารยที่ปรึกษา             

             

              

       ลงนาม      

  /    /   

การตรวจสอบ 

ดําเนินการผานคํารอง 

 อาจารยที่ปรึกษา 
 หัวหนาภาควิชา 
 วิชาการคณะตรวจสอบ/บันทึกเสนอ 

 รองคณบดีฝายวิชาการ ผานเร่ือง / อนุมัติ 

 วิชาการคณะนําสงงานทะเบียนดําเนินการ 

อนุมัติโดย 

 รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 อธิการบดี 



 

G:\ประเภทคํารอง.doc 

เลขที่................. 

   คํารองทั่วไป 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

วันท่ี ........... เดือน .................................. พ.ศ. ............  

  

เร่ือง ขอลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2550 ลาชากรณีพิเศษ   

เรียน คณบดี/ผูอํานวยการ  คณะอตุสาหกรรมเกษตร   

 

  ดวยขาพเจา นายขยนั    ขัดสน     เลขประจําตัว   49-9916-002-1  

สาขาวิชา    เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจดัการ  (ATM)  ภาควิชา   -  

ช้ันปที่       2   หอง      RA   มีความประสงค      ขอลงทะเบียนวิชาเรียน  ภาคเรียนที่ 2/2550  ลาชากรณี

พิเศษ  เนื่องจากมีปญหาดานการเงิน         

             

              

       โทรศัพทของผูยื่นคํารอง  081-586-1257   

 

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

 

       ขอแสดงความนับถือ 

 

      ลงชื่อ        นายขยัน    ขดัสน ผูยื่นคํารอง 

                   (   นายขยัน    ขดัสน     ) 

 

  

 

 

ความเหน็อาจารยที่ปรึกษา             

             

              

       ลงนาม      

  /    /   

การตรวจสอบ 

ดําเนินการผานคํารอง 

 อาจารยที่ปรึกษา 
 หัวหนาภาควิชา 
 วิชาการคณะตรวจสอบ/บันทึกเสนอ 

 รองคณบดีฝายวิชาการ ผานเร่ือง / อนุมัติ 

 วิชาการคณะนําสงงานทะเบียนดําเนินการ 

อนุมัติโดย 

 รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 อธิการบดี 



 

G:\ประเภทคํารอง.doc 

เลขที่................. 

   คํารองทั่วไป 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

วันท่ี ........... เดือน .................................. พ.ศ. ............  

  

เร่ือง ขอลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2550 ลาชากรณีพิเศษ   

เรียน คณบดี/ผูอํานวยการ  คณะอตุสาหกรรมเกษตร   

 

  ดวยขาพเจา นายตั้งใจ   ความจําสั้น     เลขประจําตัว   49-9916-002-1  

สาขาวิชา      พัฒนาผลิตภณัฑอุตสาหกรรมเกษตร  (APD)  ภาควิชา   -   

ช้ันปที่       2   หอง      RA   มีความประสงค      ขอลงทะเบียนวิชาเรียน  ภาคเรียนที่ 2/2550  ลาชากรณี

พิเศษ  เนื่องจากจํา Password ในระบบ SCB  ไมไดจึงตองไปของ  Password  จากธนาคารใหม  ทําใหไมสามารถ

ลงทะเบียนในชวงเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดตามปฎิทินการศึกษาได      

              

       โทรศัพทของผูยื่นคํารอง  081-586-1357   

 

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

 

       ขอแสดงความนับถือ 

 

      ลงชื่อ      นายตั้งใจ   ความจาํสั้น ผูยื่นคํารอง 

                   (นายตั้งใจ   ความจาํสั้น) 

 

  

 

 

ความเหน็อาจารยที่ปรึกษา             

             

              

       ลงนาม      

  /    /   

การตรวจสอบ 

ดําเนินการผานคํารอง 

 อาจารยที่ปรึกษา 
 หัวหนาภาควิชา 
 วิชาการคณะตรวจสอบ/บันทึกเสนอ 

 รองคณบดีฝายวิชาการ ผานเร่ือง / อนุมัติ 

 วิชาการคณะนําสงงานทะเบียนดําเนินการ 

อนุมัติโดย 

 รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 อธิการบดี 



 

G:\ประเภทคํารอง.doc 

เลขที่................. 

   คํารองทั่วไป 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

วันท่ี ........... เดือน .................................. พ.ศ. ............  

  

เร่ือง ขอถอนวิชาเรียน  ภาคเรียนที่ 2/2550  ลาชากรณีพิเศษ  

เรียน คณบดี/ผูอํานวยการ  คณะอตุสาหกรรมเกษตร   

 

  ดวยขาพเจา นายตั้งใจ   รักดี     เลขประจําตัว   49-9926-001-1   

สาขาวิชา      พัฒนาผลิตภณัฑอุตสาหกรรมเกษตร  (APD)  ภาควิชา   -   

ช้ันปที่        2   หอง      RA   มีความประสงค      ถอนวิชา  450115   Statistics and Introduction to 

Experimental  Design  (Sec 01)  ลาชากรณีพิเศษเนื่องจากผลการสอบกลางภาคเรียนไมดี   

              

              

       โทรศัพทของผูยื่นคํารอง  081-586-0297   

 

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

 

       ขอแสดงความนับถือ 

 

      ลงชื่อ        นายตั้งใจ   รักด ี ผูยื่นคํารอง 

                    (   นายตั้งใจ   รักด ี ) 

 

  

 

 

ความเหน็อาจารยที่ปรึกษา             

             

              

       ลงนาม      

  /    /   

การตรวจสอบ 

ดําเนินการผานคํารอง 

 อาจารยที่ปรึกษา 
 หัวหนาภาควิชา 
 วิชาการคณะตรวจสอบ/บันทึกเสนอ 

 รองคณบดีฝายวิชาการ ผานเร่ือง / อนุมัติ 

 วิชาการคณะนําสงงานทะเบียนดําเนินการ 

อนุมัติโดย 

 รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 อธิการบดี 

หนา  1/3 
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ความเหน็หวัหนาแผนกวิชา    
 

      

      

      

       
 

ลงนาม     

  /   /   

 

      

      

      

      

       

 

ความเหน็หวัหนาแผนกวิชา    
 

      

      

      

       
 

ลงนาม     

  /   /   

 

      

      

      

      

      

ความเหน็คณบดี / ผูอํานวยการ             

              

              

 

ลงนาม        

  /   /      
 

กรณีเสนอขออนุมัติอธิการบดี 

              

              

              

              

 

ความเหน็อธิการบดี  

              

              

 

ลงนาม        

  /   /     

หนา  2/3 
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เอกสารประกอบการโอนวิชาเรียน 
 

ของ นาย / นางสาว       เลขประจําตัว     สาขาวิชา     

ลําดับ รหัสวิชา ช่ือวิชา (ภาษาอังกฤษ) หนวยกิต ภาคเรียนที ่ หมายเหต ุ

1   (    -    ) /  

2   (    -    ) /  

3   (    -    ) /  

4   (    -    ) /  

5   (    -    ) /  

6   (    -    ) /  

7   (    -    ) /  

8   (    -    ) /  

9   (    -    ) /  

10   (    -    ) /  

11   (    -    ) /  

12   (    -    ) /  

รวม    
 

 โอนทั้งหมด  วิชา  หนวยกิต 

1. คาโอนวิชาเรียน 

ทฤษฎี  หนวยกิตๆ ละ 100.- บาท   =         บาท 

ปฏิบัติ  หนวยกิตๆ ละ 200.- บาท   =         บาท 

2. คาธรรมเนียมในการโอนครัง้ละ    =          500.-   บาท 

รวมเปนเงนิคาโอนวิชาเรียน  =         บาท 
 

เอกสารที่ใชประกอบการพิจารณา 

1. สําเนา Transcript 

2. สําเนาใบลงทะเบียนวิชาเรียน 

3. คํารองขอโอนวิชาเรียนที่อนมุัติจากภาควิชา 
 

หมายเหตุ 

1. วิชาที่นํามาเทยีบโอนตองมคีะแนนหรือผลการประเมินไมต่ํากวา C หรือ 2.00 เทียบเทา 

2. ผลการเรียนจากหลักฐานแสดงความรู (Transcript) ตองมีอายุไมเกนิ 3 ป นับจากวันสิน้สุดภาค

การศึกษาของรายวิชาที่ขอเทียบโอน 

3. ยื่นคํารองแสดงความจํานงภายใน 15 วัน  นับจากวันเปดภาคการศึกษาที่ประสงคจะขอเทียบโอน 

หนา  3/3 


