
 
ค ำร้องขอย้ำยสังกัดสำขำวิชำและเปลี่ยนส ำนักวิชำ 
Request for Change of School and Institute 

ท. 11 

เรียน  อธิกำรบดี    Dear Rector 
 ข้าพเจ้า ( นาย / นาง / นางสาว )  I am  ( Mr. / Mrs. / Miss )__________________________________________________________________________ 
เลขประจ าตัว  Student Code _____________________ปัจจุบันเป็นนกัศกึษา  สาขาวิชา  a student of School ___________________________________________ 
ส านักวิชา  Institute of _____________________________________________________________อยู่ในความดูแลของ  อาจารย์ที่ปรกึษา  under the supervision of 
(Advisor’s Name)______________________________________________________________________________________คะแนนเฉลี่ยสะสม ( GPAX )________ 
มีผลการเรียนในหมวดวิชาเฉพาะของสาขาวิชาที่สังกัดปัจจุบันแลว้   เช่น  รหัสวิชา  have already had the results of the following courses in the School attached to 
such as Course Code___________ชื่อวิชา  Course Title____________________________________________________________________________________ 
 มีความประสงคจ์ะขอย้าย / เปลี่ยนสังกัดเป็นสาขาวิชา  wish to change___________________________________________________________________ 
( โปรดระบุโปรแกรม / หลกัสูตร )  ( Specify program of study / curriculum)    ส านักวิชา  Institute ___________________________________________________ 
ตั้งแต่ภาคการศกึษาที่  From Trimester _____ปีการศึกษา  Academic Year ________โดยมีเหตุผลดังนี้  Reasons___________________________________________ 
ทั้งนี้  ข้าพเจ้าไดแ้นบใบแสดงผลการเรียน ( Transcript )  มาพร้อมแล้ว  I hereby attach my transcript 
 จึงเรียนมาเพือ่โปรดพจิารณา  For your kind consideration. 
 ลงชื่อ  Signature__________________________________________________ 

 ( ________________________________________________________ ) 
วันที ่Date_______________________________________________________ 

หมำยเหตุ  หากค ารอ้งมีปัญหาสามารถติดต่อนกัศึกษาไดท้ี่  โทรศัพท์  N.B. For more information, please call _______________หรือ or E – mail_________________ 

1.  ควำมเห็นของอำจำรย์ที่ปรึกษำ  Advisor’s Comments 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ลงชื่อ  Signature _________________________________________________ 
( __________________________________________________________ ) 

วันที ่ Date ______________________________________________________ 
 

2.  ผลกำรตรวจสอบของเจ้ำหน้ำที่ศูนย์บริกำรกำรศึกษำ  CES Officer’s Examination 

1.   เคย  has transferred previously  ไม่เคย  ได้รับอนุมัติให้ย้ายสังกัดสาขาวชิาและเปลี่ยนส านกัวิชา has never transferred or changed before 
2.   มี  has    ไม่มี     ผลการเรียนในหมวดวิชาเฉพาะ  does not have  the result of specific course/s 
3.  สังกัดสาขาวิชาเดิมมาตั้งแต่  attached to the former school since    ภาคการศึกษาที่ Trimester ________    ปีการศึกษา Academic Year __________ 
4.  ลงทะเบียนครั้งสุดท้าย  เมื่อภาคการศกึษาที่ last registration in Trimester ________    ปีการศึกษา Academic Year __________ 
5.  สอบผ่านแล้ว  passed the courses for __________หน่วยกิต  credits    แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม GPAX __________ 

ลงชื่อ  Signature _________________________________________________ 
( __________________________________________________________ ) 

วันที ่ Date ______________________________________________________ 
 

3.  ควำมเห็นของหัวหน้ำสำขำวิชำท่ีจะย้ำยออก ( เฉพำะบัณฑิตศึกษำ ) 
Chair of the School’s Comments (Graduate Studies Only) 

4.  ผลกำรพิจำรณำของสำขำวิชำที่จะย้ำยเข้ำ 
Decision of Proposed School 

  อนุญาต  Permitted  ไม่อนุญาต  Not permitted 
เนื่องจาก  Reasons ________________________________________________ 
ลงชื่อ  Signature _________________________________________________ 

( __________________________________________________________ ) 
วันที ่ Date ______________________________________________________ 

  รับ  Approved   ไม่รับ Not approved 
เนื่องจาก  Reasons _________________________________________________ 
ลงชื่อ  Signature ___________________________________________________ 

( ___________________________________________________________ ) 
วันที ่ Date ________________________________________________________ 

 

5.  ผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิชำท่ีจะย้ำยออก ( เฉพำะบัณฑิตศึกษำ ) 
Institute Committee’s Decision for Transfer/Change 

(Graduate Studies Only) 

6.  ผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิชำ 
Proposed Institute Committee’s Decision 

การประชุมครั้งที่ Meeting No._____ / _______  วันที่ Date ________________ 
มีมติ Decision         อนุมัต ิApproved         ไม่อนุมัติ Not approved 
เนื่องจาก  Reasons ________________________________________________ 
ลงชื่อ  Signature _________________________________________________ 

( __________________________________________________________ ) 
วันที ่ Date ______________________________________________________ 

การประชุมครั้งที่ Meeting No._____ / _______  วันที่ Date __________________ 
มีมติ Decision         อนุมัต ิApproved         ไม่อนุมัติ Not approved 
เนื่องจาก  Reasons _________________________________________________ 
ลงชื่อ  Signature ___________________________________________________ 

( ___________________________________________________________ ) 
วันที ่ Date ________________________________________________________ 
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กำรขอย้ำยสังกัดสำขำวิชำและเปลี่ยนส ำนักวชิำ 
Requirements for Transfer or Change of School and Institute 

 
 นักศึกษาต้องยื่นค ารอ้งภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลยัก าหนด    ไม่น้อยกว่า  30  วัน  ก่อนวันสิ้นภาคการศึกษาปกต ิ   โดยสามารถตรวจสอบ
ก าหนดการได้จาก web ของศูนย์บริการการศึกษาในเมนู  " ปฏิทินกำรศึกษำ " 
 Students must submit the request within the time specified by the university or no less than 30 days before the end of  the 
regular trimester, and can check for the schedule information from the university website under the Menu “Academic Calendar” 
 
ขั้นตอน  Steps 
1.  นักศึกษาขอรับใบค าร้องขอย้ายสังกดัสาขาวิชาและเปลี่ยนส านักวิชา ( ท.11 )    ที่ศูนย์บรกิารการศึกษา 
     Obtain the request form or Tor. 11 from CES(Center for Educational Services) 
2.  นักศึกษากรอกใบ  ท.11  ให้ครบถว้นสมบูรณ์พร้อมลงลายมือชื่อ    โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาให้ความเหน็ชอบ    ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ต้องมีความเห็นชอบของหวัหน้าสาขาวชิา    และคณะกรรมการประจ าส านักวชิาที่เกี่ยวข้องด้วย  
     Fill in the form, sign it, and get it approved by the advisor. In the case of Graduate Students, get it approved by the Chair of the School  
     and the Institute Committee  
3.  นักศึกษาน าใบ ท.11  ที่ได้ด าเนินการแล้วตามข้อ 2  ส่งศูนย์บริการการศึกษา    เพื่อให้เจา้หน้าที่ตรวจสอบข้อมูลเบือ้งต้น 
     Submit the form to CES for officer’s initial checking   
4.  ศูนย์บริการการศึกษารวบรวมใบ ท.11  ส่งส านักวิชา / สาขาวิชา    เพื่อพจิารณาและแจ้งผลการพิจารณาให้ศูนย์บริการการศึกษาด าเนินการต่อไป 
     CES passes on the form to School/Institute for consideration and the School/Institute informs CES of result for further action 
5.  ศูนย์บริการการศึกษา  แจ้งผลการพจิารณาให้นักศึกษาทราบต่อไป 
     CES informs the student  of the result 
 
คุณสมบัตขิองนักศึกษำที่จะยื่นค ำร้อง ท.11  Student’s Requirements 
 ส ำหรับนักศึกษำระดบัปรญิญำตร ี Undergraduate students must have 
1.  มีสภาพเป็นนกัศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง    และมีผลการเรียนในหมวดวิชาเฉพาะของสาขานั้นแล้ว 
    student status and result of the specific courses of the particular school 
2.  มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาทีย่ื่นขอย้ายไม่ต่ ากว่า  2.00 
    no less than 2.00 GPAX in the trimester in which a transfer or change has been requested for transfer or change 
3.  มีวุฒิการศึกษาและคุณสมบัติเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในหลักฐานของสาขาวิชาที่ขอยา้ยหรอืส านักวิชาที่ขอเปลี่ยนใหม่ 
    the qualifications and specific requirements of the proposed School and Institutes 
4.  ไม่เคยได้รับการอนุมัติให้ย้ายสังกัดสาขาวิชาหรือเปลีย่นส านักวิชามาก่อน 
     no previous transfer or change of school and Institute 
 ส ำหรับนักศึกษำระดบับณัฑิตศึกษำ  Graduates 
 การยื่นค าร้องขอย้ายสาขาวิชาจะกระท าได้อย่างเร็วสุดในภาคการศึกษาที ่2  นบัแต่เริ่มเข้าศึกษาในหลักสูตร    และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่
ต่ ากวา่  3.0 
 Request should be submitted in the second trimester onward starting from the first day of study, and with a GPAX of no less 
than 3.00 
 
เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ  Documents for Consideration 
 ใบแสดงผลการศึกษา  ( TRANSCRIPT ) 
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