
 

     

 

สํานักทะเบียนและประมวลผล  มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย 

Office of the Registrar, University of the Thai Chamber of Commerce 
 

คาํร้องทัว่ไป 

General Petition Form 

 

                                                                                                                     วนัท่ี (Date) ….........เดือน (Month)…..………………………..พ.ศ.(Year)……...….  

                                  

เร่ือง   (Subject) ..........................................................................................  ภาค   ❍  ตน้        ❍  ปลาย      ❍  ฤดูร้อน        ประจาํปีการศึกษา…………….  

                                                                                                                     (First Semester) (Second Semester) (Summer Semester)  (Academic Year)   

เรียน   อธิการบดี/ คณบดี  (To: President/ Dean)                                      

 ขา้พเจา้  นาย/นางสาว/นาง (Mr./Miss/Mrs.)……….....…………...................................……เลขทะเบียน (Registration No.)……..………..…..….....                   

คณะ (School of )……………....……………….....…..………….............…….…...….สาขาวชิา  (Major)…………....………........…………….….…………..  

อาจารยท่ี์ปรึกษา  (Advisor)………………………………………………………..หมายเลขโทรศพัทท่ี์ติดต่อได ้(Telephone No.)…………………………….. 

มีความประสงคต์ามเหตุผล ดงัต่อไปน้ี  (I would like to submit this petition for)………………………………………….......………………….……………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………..……….………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………..........…………………………………… 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมติั (Please consider this request.) 

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

1.  อาจารย์ท่ีปรึกษา   

(Advisor’s Comment) 

2.  คณบด ี

(Dean’s Comment) 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

                                 ลงนาม (Signature) ………………….……........................ 

                                                                    (…………………………….…………)  

                                                                    ……………/………..……/………….. 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

                                 ลงนาม (Signature) …………………….…....................… 

                                                                    (………………….……………………)  

                                                                    ……………/………..……/………….. 

3.  ผู้อาํนวยการ/รองผู้อาํนวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 

(Director/ Deputy Director of the Registrar’s Comment) 

4.  อธิการบด ี

(President’s Comment) 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

                                    ลงนาม (Signature) …………………….…....................… 

                                                                    (…………………………….…………)  

                                                     ………/………..……/…………..  

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

                                    ลงนาม (Signature) ……….....................…………….…… 

                                                                    (……………………….………………)  

                                                                    ……………/………..……/………….. 

✄  
 

   

  

 

 

สทป. 102 

 

 

สําหรับนักศึกษา (For Student) 

เร่ือง    ................................................................................... ภาค        ❍ ตน้            ❍ ปลาย            ❍  ฤดูร้อน    ประจาํปีการศึกษา .…....…….…………    

Subject                                                                                          (First Semester)   (Second Semester) (Summer Semester)      (Academic Year)   

                         สาํนกัทะเบียนและประมวลผลไดรั้บเร่ืองของ นาย/นางสาว/นาง  (The Office of the Registrar has received the petition form of 

 (Mr./Miss/Mrs.)...................................................................................เลขทะเบียน (Registration No.)…..…..................……...…..…..……...…ไวเ้รียบร้อยแลว้ 

                                                                                                                                   ลงช่ือ (Signature) ……….………......................…เจา้หนา้ท่ี

ทะเบียน 
                                                                                                                                                                                                      / /   

              

สทป.102 

สําหรับสํานักทะเบียนและประมวลผล 
 

เลขท่ี………..………/……....…..……. 

วนัท่ี…….……/…..………../…….…

 



 

     

 

                                                                                                

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

   

  

  

  

 

   

  

  

 

  

  

ขั้นตอนการใช้แบบฟอร์มคาํร้องทัว่ไป 

Procedure of General Petition Form 

 

1. ขอคาํร้องทัว่ไป ( สทป.102)  ท่ีแผนกบริการ/รับลงทะเบียน  สาํนกัทะเบียนและประมวลผล อาคาร 1 ชั้น 2 

1.      The form is available at the Office of the Registrar, Building 1, 2nd floor.  

2. พบอาจารยท่ี์ปรึกษา เพ่ือขอคาํแนะนาํ  กรอกรายละเอียดในคาํร้องใหช้ดัเจน 

2.      Students must complete the form and have it signed by their advisors for approval.    

3. ส่งคาํร้องทัว่ไปท่ีไดรั้บการอนุมติัจากอาจารยป์รึกษา และคณบดี ท่ีแผนกบริการ/รับลงทะเบียน  สาํนกัทะเบียนและประมวลผล  อาคาร 1 ชั้น 2 

3.      Students must submit the signed approval form at the Office of the Registrar, Building 1, 2ndfloor.  

4. รับส่วนทา้ยคาํร้อง เพ่ือเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน 

4.      Students must keep the slip as evidence.   

 

หมายเหตุ  :   แบบฟอร์มคาํร้องทัว่ไปใชส้าํหรับ (This form is used for…) 

Remarks: 

 ขอลงทะเบียนเรียนภายหลงัเรียนผา่นครบหลกัสูตรแลว้ 

Enrollment Request after Program Completion 

 ขอกลบัเขา้ศึกษา 

Study Return 

 ขอตรวจสอบเกรด/คะแนน 

Grades /Scores Check 

 ขอตรวจสอบรายวชิาท่ีลงทะเบียน เพิกถอน สับเปล่ียน เพ่ิมเติมรายวชิา เน่ืองจากไม่มีท่ีนัง่สอบ 

Registered, Withdrawn, Changed, and Added Subject Check due to No Exam Seat 

 อ่ืน ๆ  

Others 

  

 

วนัทาํการ   (Working Days) เวลา   (Time) 

                วนัจนัทร์ – วนัเสาร์    (Mondays – Saturdays) 08.30 – 17.00 

                หยุดพกัเทีย่ง  (Lunch Break) 12.00 – 13.00 

                หยุดวนัอาทติย์ /วนัหยุดตามประเพณ ี/วนัหยุดชดเชย  (Days off:  Sundays / National Holidays / Official Substitution Holidays) 

สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย 126/1 ถนนวภิาวดรัีงสิต แขวงรัชดาภิเษก  เขตดนิแดง กรุเทพฯ 10400  โทร. 0-2697-6000 ต่อ 6870 – 6879 

UTCC Office of the University Registrar 126/1 Vibhavadee-Rangsit Road, Dindeang, Bangkok 10400 Telephone. 0-2697-6000 : 6870-6879 

 . 02-697-6875 
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