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 แบบฟอรม์ใบคํารอ้งขอลงทะเบียนเรยีนและสอบขา้มระดบั 

Petition Form of Enrolment and Examination with Another Program  

 

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

เร่ือง    ขอลงทะเบียนเรียนและสอบขา้มระดบั                                                  ภาค    ❒  ตน้          ❒ ปลาย         ❒ ฤดูร้อน          ประจาํปีการศึกษา…....………....... 

(Subject)   Enrolment and Examination with Another Program                          (First Semester) (Second Semester) (Summer Semester)        (Academic Year)   

เรียน   คณบดี  (To: Dean) 

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

 ชั้นปีท่ี (Year) ……..........................คณะ (School of)……………......…….…….............................สาขาวิชา (Major)…….………...……..............……………....…….…... 

หลกัสูตร(Program) ...........................................................................................................อาจารยท่ี์ปรึกษา (Advisor)......................................................................................... 

ท่ีอยูปั่จจุบนั (Current Address).....................................................................................................................หมายเลขโทรศพัท ์(Telephone NO.)............................................... 

ภาคน้ีลงทะเบียน (Credits of enrollment in this semester)...........................หน่วยกิต (Credits)   คงเหลืออีก (Credits of non-enrollment).........................หน่วยกิต (Credits)    

ขา้พเจา้คาดว่าจะสาํเร็จการศึกษาในภาค (I expect to graduate in 1st  semester/ 2nd  semester/summer).......................................ปีการศึกษา (Academic year)............................ 

ขอใชสิ้ทธิลงทะเบียนเรียน และสอบร่วมดงัรายละเอียดต่อไปน้ี I would like to enroll and take examination with another program with the details as follows: 

    รหสัวิชา  (Course Code)                                      ช่ือวิชา (Course Name)                                   จาํนวนหน่วยกิต (Credits)               เรียนและสอบข้ามระดบั 

                                                                                                                                                                                                   (ป.ตรีใบท่ีสอง , ป.ตรีนอกเวลาทาํการ ฯลฯ) 

       1.  ………………       ………………………………………………………………………..…       ………...........       .............................................................................. 

       2.  ………………       …………………………………………………………………………..       ………...........       .............................................................................. 

       3.  ………………      ……………………………………………..……………………………..      .………..........       .............................................................................. 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมติั (Please consider this request.) 

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

1.  อาจารย์ที่ปรึกษา   

(Advisor’s Comment) 

2.  คณบด ี

(Dean’s Comment) 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

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

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

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

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

                                                                                                   สําหรับนักศึกษา (For Student)                                                                   สทป.105                                                                                                   

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

คณะ (School of)……………....…….……..................................สาขาวิชา (Major)…….……...........………......หลกัสูตร(Program)................................................................ 

ขอใชสิ้ทธิลงทะเบียนเรียนและสอบขา้มระดบั  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี I would like to enroll and take examination with another program with the details as follows: 

    รหสัวิชา  (Course Code)                                      ช่ือวิชา (Course Name)                                         จาํนวนหน่วยกิต (Credits)               เรียนและสอบข้ามระดบั 

       1.  ………………       …………………………………………………......……………………..…       ………...........       ...................................................................... 

       2.  ………………       …………………………………………………………......………………..       ………...........       ...................................................................... 

       3.  ………………      ……………………………………………..………………......……………..      .………..........       ...................................................................... 

                                                                                                                                                         ลงช่ือ (Signature)............................................................เจา้หนา้ท่ีทะเบียน 

สทป. 105 

 

 
สาํหรับสาํนักทะเบียนและประมวลผล 

เลขที่………..………/……....…..……. 

วนัที่…….……/…..………../…….…… 



 

     

 

 สทป.105 

ขัน้ตอนการลงทะเบียนเรยีนและสอบขา้มระดบั 

 

 สาํหรบันกัศกึษา ทีค่าดวา่จะสาํเรจ็การศกึษาภายใน 2 ภาคการศกึษาปกตแิละ 1 ภาคฤดรูอ้น โดยวชิาที่ลงทะเบียนและสอบขา้มระดบันัน้ จะตอ้ง 

เป็นวิชาเดียวกนัและอยูใ่นหลกัสตูรเดยีวกนั ตามประกาศ มกค ที่ 198/2533  ซึง่นกัศกึษาตอ้งถือปฏิบตัิดงันี ้

1. ขอคาํรอ้งขอลงทะเบียนและสอบขา้มระดบั  ที่แผนกบรกิาร/รบัลงทะเบียน สาํนกัทะเบียนและประมวลผล อาคาร 1 ชัน้ 2 

2. พบอาจารยท์ี่ปรกึษา เพ่ือขอคาํแนะนาํ พรอ้มกรอกรายละเอียดในคาํรอ้งใหช้ดัเจนและขออนมุตัิจากอาจารที่ปรกึษา และคณบดคีณะที่นกัศกึษาสงักดั 

3. สง่คาํรอ้งที่ไดร้บัการอนมุตัิจากอาจารยท์ี่ปรกึษาและคณบดคีณะที่นกัศกึษาสงักดั ยื่นที่แผนกบรกิาร/รบัลงทะเบียน  สาํนกัทะเบียนและประมวลผล  

อาคาร 1 ชัน้ 2  

4. รบัสว่นทา้ยคาํรอ้ง เพ่ือเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 

หมายเหตุ  :  หากนกัศกึษา ขอลงทะเบียนและสอบขา้มระดบั เกิน 3 ครัง้ ตอ้งทาํคาํรอ้งขออนมุตัิผ่านอธิการบดี 

                             การนบัจาํนวนครัง้ ใหน้บัตอ่เน่ืองจากภาคการศกึษาที่ขอลงทะเบียนและสอบรว่มในครัง้แรก ถึงแมว้า่จะไมไ่ดข้อในภาคใดภาคหนึ่งก็ตาม   

                             เม่ือใชส้ิทธิตามระเบียบ แตไ่มค่รบทกุภาคการศกึษา หรอืเพิกถอนวิชาที่ลงทะเบียนเรยีนรว่มกนัไปแลว้ ใหน้บัภาคการศกึษาที่เพิกถอน   

        รว่มดว้ย เม่ือครบจาํนวนภาคการศกึษาตามระเบียบฯ แลว้ หากยงัไมส่าํเรจ็การศกึษา นกัศกึษาไมมี่สิทธิลงทะเบียนเรยีนรว่มกนัอีก 

 

Process of Enrollment and Examination with  Another Program 

This form is for a student who expects to graduate within two semesters and one summer session. The subject (s) to be enrolled must be the 

same subject (s) as the one (ones) in another program which complies with University Announcement 198/2533. The student must do as follows: 

1. Student can ask for the petition form of enrollment and examination with another program at the service and enrollment counter at the Office 

    of the Registrar located at Building 1, 2nd Floor. 

2. Student meet advisor to ask for advice by completing the form signed by the advisor and the Dean. 

3. Student submits the complete form at the service and enrollment counter of the Office of the Registrar located at Building 1, 2nd Floor. 

4. Student keeps the slip of the form as evidence. 

Notifications 

- If student wants to enroll and take examination with another program over 3 times, the President’s approval is required. 

- The number of times must be continuously counted from the first request even though the student does not ask for enrollment and examination 

   with another program in any semester. 

- If student asks for enrollment and examination with another program and withdraws the subject (s) from the enrollment, withdrawal must be    

  counted. If the request is over three times and the student does not graduate, he/she has no more right to ask for enrollment and examination  

  with another program. 

                                                                                                                                      แผนกบรกิาร/รบัลงทะเบียน (Service and Enrollment Section) 

                                                                                                                                                 สาํนกัทะเบียนและประมวลผล (Office of the Registrar) 

                                                                                                                 02 697 6875 

  
 

 


	สทป. 105
	สทป.105
	ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนและสอบข้ามระดับ
	Process of Enrollment and Examination with  Another Program

