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วนัท่ี/Date………/……………/.…….…. 
  

เรียน คณบด…ี……………………….…………………………………(คณะที่สาขาวิชาใหม่สงักดั) 

To Dean of the Faculty of ............................. (The new major’s faculty)  

 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)/I am (Mr./Mrs./Miss)…………… ……………………....………………………………………….…….….

รหัสประจ าตัว/Student ID No. ……………..………………….. เป็นนักศึกษาระดับ/Currently enroll in the: 

 ประกาศนียบัตรบัณฑติ/Graduate Diploma  ปริญญาโท แผน /Master’s Degree Plan.............   

 ปริญญาเอก แบบ Doctoral Degree Type............. สาขาวิชา Program in …………………………………….…......………….…… 

ระบบการศึกษา/Type of study:    

 ภาคปกติ/Regular   โครงการพิเศษ/Special   นานาชาติ/International       ภาษาองักฤษ/English 

มีความประสงค์ ขอเปล่ียนสาขาวิชา/I would like to change the major of my study ตั้งแต่ภาคการศึกษา/since 

the ……………….. semester ปีการศึกษา/Academic year ……………………… 

จาก สาขาวิชา/From (Major):  ………………………………………………….…หลักสตูร/Program ….……...…....………………….……..…..…… 

 แผน/Plan……..…..  แบบ/Type………..….. 

เป็น สาขาวิชา/To (Major):  …………………....……………………………….…หลักสตูร/Program ….……...……....……………….…...…..…… 

 แผน/Plan……..…..  แบบ/Type………..….. 

เน่ืองจาก/because ………………………………………………………………...…………........…….........................................…………………….. 

และขอเทยีบโอนหน่วยกติและค่าคะแนน จ านวน/Also, I would like to transfer credits for …........รายวิชา/subject(s)  

รวมเป็น/total ……………...หน่วยกติ/credit(s) (รายวิชาวิทยานิพนธไ์ม่สามารถเทยีบโอนได้/Thesis credit cannot be 

transferred.) 

โดยขอเทยีบโอนรายวิชาเรียนที่เคยศึกษามาเข้าในสาขาวิชาใหม่  ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

/I request hereby to transfer the credits of previous study as follows:  

ภาค/ปี
การศึกษา 
Semester/ 
Academic 

Year 

รหสั/ช่ือวชิาท่ีเคยศึกษามาแลว้ 
Course Code/Course Title from the 

Previous Major 

หน่วย
กิต 

/Credit 

เกรด 
/Grade 

รหสั/ช่ือวชิาท่ีขอเทียบโอนฯ เขา้
สาขาวชิาใหม่ 

Course Code/Course Title of the 
New Major 

หน่วย
กิต 

Credit 

เกรดท่ีโอน 
Transferred 

Grade 
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จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ หากมีปัญหาสามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท…์….…………........ 

/Consequently, I request hereby for your approval. If there are any mistakes, please contact me as the 

following telephone number……………………… 

 
ลงช่ือ/Signature………………………………….…………นกัศึกษา/ Student 
      (……………………....…………………………..)    

 
1. อาจารยท่ี์ปรึกษาทัว่ไป/อาจารยท่ี์

ปรึกษาหลกั 

Advisor/Main Advisor 

2. คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรสาขาวิชา

เดิม 

Program committee (Previous Major) 

3. คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรสาขาวิชา

ใหม ่

Program committee (New Major) 

    เหน็ชอบ/Approved 

   ไม่เหน็ชอบ/Disapproved 

เน่ืองจาก/ Because …………………………….… 

……………………………………………………………….…

…………………………………………………………………. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ/Signature……….…….………………. 

(……….………….…….………….…….) 

อาจารย์ที่ปรึกษา/Advisor 

…………../………..…………./……….. 

 เหน็ชอบให้ เปล่ียนสาขาและโอนหน่วยกติ 

จ านวน………….รายวิชา  จ านวน…..หน่วยกติ 

ในรหัสวิชา ต่อไปน้ี/Approved, the 

transferred credits are as follows: 

 
ท่ี           รหสั           เกรด     ท่ี            รหสั           เกรด 
No.        Code         Grade    No.         Code         Grade 

1        6 
2        7                        
3        8 
4        9 
5       10 
 ไม่เหน็ชอบ /Disapproved  

       เน่ืองจาก/Because ………………….…….……..…… 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………….. 

 

ลงชื่อ/Signature………………..…….………………. 

(……….………………….………….…) 

ประธานหลักสูตร/Program Chair 

………../…….…….….….…./……..….… 

 เหน็ชอบให้ เปล่ียนสาขาและโอนหน่วยกติ 

จ านวน…………….รายวิชา  จ านวน…………..

หน่วยกติ ในรหัสวิชา ต่อไปน้ี/Approved, 

the transferred credits are as follows: 

 
ท่ี         รหสั        เกรด    ท่ี         รหสั        เกรด 
No.        Code         Grade    No.         Code         Grade 
1                                 6 
2                                 7                         
3                                 8 
4                                 9 
5                                10 
 ไม่เหน็ชอบ /Disapproved  

       เน่ืองจาก/Because …………………..…………..…… 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………….. 

 

ลงชื่อ/Signature………………..…….………………. 

(……….………………….………….…) 

ประธานหลักสูตร/Program Chair 

………../…….…….….….…./……..….… 

(พลิกด้านหลัง/ continue) 
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4. งานบริการการศึกษาคณะท่ีสาขา

ใหม่สงักดั 

Faculty’s Educational Service Section 

of the New Major 

5. คณบดี คณะท่ีสาขาวิชาใหมส่งักดั 

Dean (New Major’s Faculty) 

6. กลุ่มภารกิจบริหารงานทัว่ไป 

ส านกับริหารและพฒันาวิชาการ 

Division of General Administration, Bureau of 

Academic Administration and Development 

เรียน คณบดี 

 To   Dean 

      นักศกึษาดังกล่าว/This student: 

  ศึกษารายวิชาในสาขาวิชาเดิมมาแล้ว

ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต 

      /Passed the previous courses 

which provided not less than 8 credits 

  มีรายวิชาที่สามารถโอนเข้าสาขาวิชา

ใหม่ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และทุกวิชา

ที่จะโอนต้องได้ระดับคะแนน B หรือ S 

ขึ้นไป และศึกษามาแล้วไม่เกนิ 3 ปี 

      /The credits are to transfer not 

less than 6 credits and earned grade 

over “B” or “S”, and have been 

studied not more than 3 years.  

  มีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า 3.00 

       /GPA not less than 3.00 

 เหน็ควรน าเสนอคณะกรรมการ

ประจ าคณะ 

      /This case should be proposed to 

the Faculty’s Committee. 

 

ลงชื่อ/Signature……….…….………………. 

(……….………….…….………….…….) 

ผู้ตรวจสอบ/ Officer  

…………../………..…………./……….. 

  

 อนุมัติ/Approved 

      ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 

ในคราวประชุมคร้ังที่..............เม่ือวันที่

.........................         

     /In accordance with the agreement of 

Committee Board of the Faculty Meeting the … 

on (date)……………………... 

 

 ไม่อนุมัติ/Disapproved 

       เน่ืองจาก/Because………………….………………….. 

…………………………………………………………………………………

………………………………………….. 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ/Signature……….…….………………………. 

(……….………….…….………….…….) 

คณบดี/Dean 

…………../………..…………./……….. 

 

  ได้รับช าระค่าเปล่ียนสาขาวิชา/Received the 

fee of major changing จ านวน 

total  …………………………  บาท (Baht)                                      

ตามใบเสรจ็รับเงินเล่มที่ Receipt Book No.……… 

เลขที่ No…………………………….. 

วันที่/Date……………/…..……....…/……….………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ/Signature……………..……….………………. 

(……….………….…….………….…….) 

ผู้ด าเนินการ/ Officer 

…………../………..…………./……….. 

                                        7.  ส านกับริหารและพฒันาวิชาการ 

                                              Bureau of Academic Administration and Development 

                                            ด าเนนิการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคณะสาขาวิชาเดมิ 

                                                   Complete (Informed related institute and the previous major)  

 

ลงชื่อ/Signature……….……..….……..……………. 

(……….………….……..………….…….) 

ผู้ด าเนินการ/Officer 

…………../………..…………./……….. 
หมายเหตุ 1.  รายวชิาวทิยานิพนธ์ ไม่สามารถเทียบโอนได ้
                  2.  นกัศึกษาตอ้งยืน่ค  าร้องขอเปล่ียนสาขาวชิาไม่นอ้ยกวา่ 6 สปัดาห์   ก่อนเปิดภาคการศึกษา 
                  3.  นกัศึกษาตอ้งแนบใบแสดงผลการศึกษา 1 ฉบบั ประกอบการพิจารณา 
Note  1. The thesis credits cannot be transferred. 
 2. Student submits the form prior to 6 weeks before the semester starts. 
 3. Please attach an academic transcript for the consideration. 


