ท. 12

คำร้องขอโอนย้ำย / เทียบโอนรำยวิชำ สำหรับนักศึกษำเข้ำใหม่
Request for Course Transfer for New Students

เรียน Dear ________________________________________________________________________________________________________________________
ข้าพเจ้า ( นาย / นาง / นางสาว ) I am ( Mr. / Mrs. / Miss ) _________________________________________________________________________
เลขประจาตัว Student Code ________________ปัจจุบันเป็นนักศึกษา สาขาวิชา a student of School of______________________________________________
สานักวิชา Institute of ________________________________________________ภาคการศึกษาที่ Trimester _______ ปีการศึกษา Academic Year ____________
มีความประสงค์จะขอเทียบโอนรายวิชาที่เคยศึกษาจากสถาบันการศึกษาเดิม wish to transfer the courses already studied at คือ ( ชื่อสถาบัน )
(Institute’s name) _________________________________________________________________________________________________________________
ภาควิชา Department of______________________________________สาขาวิชา / วิชาเอก Field /Major _____________________________________________
ระดับการศึกษา Degree Level  ป.ตรี Bachelor  ป.โท Master  ป.เอก Doctoral  อื่นๆ ระบุ Others (Specify) _______________________
 สาเร็จการศึกษา Graduated  พ้นสภาพ นศ. เพราะ Student status being for minated due to seasons_________________________________________
________________________________________________________________________________เมื่อปี พ.ศ. in (Year) _______________ GPAX_____________
1. ผู้ขอเทียบโอนกรอกรำยละเอียด Applicant fills the details

ลำดับ
ที่
No

รำยวิชำที่ขอเทียบ
Course(s) to be transferred
รหัส
วิชำ
Course
Code

ชื่อวิชำ Course Title

หน่วย ผลกำร
กิต
ศึกษำ
Credits Results

2. สำหรับมหำวิทยำลัย For the University
ผลกำรพิจำรณำ
เทียบเท่ำกับรำยวิชำของ มทส.
Decision Made
SUT equivalent course(s)
โอน เทียบ ไม่
รหัส
ย้ำย
โอน ได้
วิชำ
ชื่อวิชำ
Tran Substi Not Course
Course Title
approved
sfer
tute
Code

หน่วย ผลกำร
กิต
ศึกษำ
Credits Results

รายวิชาทีจ่ ะขอโอนย้าย Transferred courses จานวน are__________วิชา Courses
รวม Total__________หน่วยกิต Credits
รายวิชาทีจ่ ะขอเทียบโอน Substituting courses จานวน are__________วิชา Courses
รวม Total__________หน่วยกิต Credits
ทั้งนี้ ได้แนบใบแสดงผลการศึกษา ( Transcript ) และคาบรรยายรายวิชาของรายวิชาที่จะนามาเทียบมาด้วยแล้ว The transcript and descriptions of transferred courses
are attached herewith
ลงชื่อ Signature __________________________ผู้ขอโอนย้าย / เทียบโอน Person requesting the transfer
วันที่ Date _______________________________โทรศัพท์ Phone._______________________________
3. หัวหน้ำสำขำวิชำ
4. มติคณะกรรมกำรประจำสำนักวิชำ ( เฉพำะบัณฑิตศึกษำ )
Chair of School
Institute Committee’s Resolution (For Graduate Students Only )
สาขาวิชาได้พิจารณารายวิชาที่โอนย้าย / เทียบโอนแล้ว ดังรายละเอียด การประชุม ครั้งที่ Meeting No.______/________วันที่ Date ________________
ข้างต้น The School has already considered the request as stated above
 เห็นชอบการโอนย้าย / เทียบโอนตามที่สาขาวิชาเสนอ Approved as requested
 ไม่เห็นชอบ เพราะ Not approved because _________________________
_______________________________________________________________
ลงชื่อ Signature __________________________________________________ ลงชื่อ Signature ___________________________________________________
( _________________________________________________ )
( __________________________________________________ )
วันที่ Date ______________________________________________________ คณบดีสานักวิชา Dean of the Institute of_______________________________
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