
 

     

 

สํานักทะเบียนและประมวลผล  มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย 

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

 

คาํร้องขอลงทะเบียนข้ามคณะ/ ตํา่กว่าทีก่าํหนด/ เกนิกว่าทีก่าํหนด 

Petition Form of Cross-School/ Below Minimum Credit Limit/ Over Maximum Credit Limit Enrollment 

 

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

เร่ือง      ❒   ขอลงทะเบียนขา้มคณะ        ❒  ขอลงทะเบียนตํ่ากวา่ท่ีกาํหนด           ❒    ขอลงทะเบียนเกินกวา่ท่ีกาํหนด      ภาค............ปีการศึกษา......................... 

Subject   Cross-School Enrollment    Below Minimum Credit Limit Enrollment      Over Maximum Credit Limit Enrollment      Semester..…......Academic Year…………                  

 

เรียน   อธิการบดี /คณบดี (President/Dean) 

  

          ข้าพเจ้า นาย/นางสาว/นาง (Mr./Miss/Mrs.)………………………….……...………..……..........……เลขทะเบียน (Registration No)..…………..............................…                    
คณะ (School of )……………....………………..…..……………………………..…….…..….สาขาวชิา  (Major)…… …………….…………….……….…..……………… 

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

มีความประสงคข์อ  (I would like to submit this petition form for…)        

                                                   ลงทะเบียนขา้มคณะ  เน่ืองจาก  (Cross-School Enrollment Because)………….…..………………………….……………..………………  

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

                                                   ลงทะเบียนตํ่ากวา่ท่ีกาํหนด   เน่ืองจาก  (Below Minimum Credit Limit Enrollment Because)…….…..……………………………………. 

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

                                                   ลงทะเบียนเกินกวา่ท่ีกาํหนด   เน่ืองจาก (Over Maximum Credit Limit Enrollment Because)………………………………..………….…. 

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

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมติั  (Please consider this request.) 

 

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

 

1.  อาจารย์ที่ปรึกษา   

(Advisor’s Comment) 

2.  คณบด ี (ตน้สงักดั) 

(Dean of Original School’s Comment)   

3.  คณบด ี(ท่ีขอลงขา้มคณะ) 

(Dean of New School’s Comment)   

………………………………………………….……

……………………………………………….………  

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

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

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

………………………………………………….……

……………………………………………….………  

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

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

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

………………………………………...………….…

…………………………………..…….………….…  

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

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

                                          ………/…………/………  

✄  
 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สทป. 107 

 

 

                                                                                                    สําหรับนักศึกษา (For Student)                                                                 สทป.107 

เร่ือง          ❒    ขอลงทะเบียนขา้มคณะ      ❒   ขอลงทะเบียนตํ่ากวา่ท่ีกาํหนด             ❒     ขอลงทะเบียนเกินกวา่ท่ีกาํหนด        ภาค.............ปีการศึกษา................. 

(Subject)    (Cross-School Enrollment)    (Below Minimum Credit Limit Enrollment)    (Over Maximum Credit Limit Enrollment) Semester…..Academic Year……….       

สาํนกัทะเบียนฯ ไดรั้บเร่ืองของ นาย/นางสาว/นาง (The Office of the Registrar has received the request of (Mr./Miss/ Mrs.)...................................................................... 

เลขทะเบียน  (Registration No.)............................................................................ไวแ้ลว้ 

(กรณี  :  ไมส่ามารถลงทะเบียนไดต้ามคาํรอ้งที่ยื่นใหต้ิดตอ่เจา้หนา้ที่แผนกประมวลผลและสารสนเทศ  สาํนกัทะเบียนและประมวลผล  โทร. 0-2697-6873) 

(In case students cannot enroll upon request, contact the Division of Data Processing and IT at the Office of the Registrar Tel: 0-2697-6873) 

 

                                                                                                                          ลงช่ือ (Signature) ………...………………………เจา้หนา้ท่ีทะเบียนฯ 

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

            

สําหรับสํานักทะเบียนและประมวลผล 
 

เลขท่ี………..………/……....…..……. 

วนัท่ี…….……/…..………../…….…… 



 

     

 

 

 

 

ขั้นตอนการลงทะเบียนข้ามคณะ  

Cross-School Enrollment Procedures 

1. ขอคาํร้องขอลงทะเบียนขา้มคณะ ท่ีแผนกบริการ/รับลงทะเบียน สาํนกัทะเบียนและประมวลผล อาคาร 1 ชั้น 2 

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

2. พบอาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อขอคาํแนะนาํ  กรอกรายละเอียดในคาํร้องใหช้ดัเจน และขออนุมติัจากอาจารยท่ี์ปรึกษาและคณบดีท่ีนกัศึกษาสงักดั 

2.       Students must complete the form and have it signed by the advisor for approval, then by the Dean of the School where they are studying. 

3. ขออนุมติัจากคณบดีคณะท่ีนกัศึกษาตอ้งการลงทะเบียนขา้มคณะ 

3.       Students must submit the form to the Dean of the School which offers the course students want to enroll.  

4. ส่งคาํร้องท่ีไดรั้บการอนุมติัจากอาจารยท่ี์ปรึกษา และคณบดีคณะท่ีนกัศึกษาสงักดัและคณบดีคณะท่ีนกัศึกษาตอ้งการลงทะเบียนเรียนขา้มคณะ ยื่นท่ีแผนกบริการ/รับลง 

ทะเบียน  สาํนกัทะเบียนและประมวลผล อาคาร 1 ชั้น 2 

4.       Students must submit the signed approval form with all required documents to the Office of the Registrar, Building 1, 2nd Floor. 

5. รับส่วนทา้ยคาํร้อง เพื่อเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐาน 

5.       Students must keep the slip as evidence. 

 

ขั้นตอนการลงทะเบียนตํ่ากว่าที่กําหนด  

Below Minimum Course Credit Limit Enrollment Procedures 

1. ขอคาํร้องขอลงทะเบียนตํ่ากวา่ท่ีกาํหนด ท่ีแผนกบริการ/รับลงทะเบียน  สาํนกัทะเบียนและประมวลผล อาคาร 1 ชั้น 2 

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

2. พบอาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อขอคาํแนะนาํ  กรอกรายละเอียดในคาํร้องใหช้ดัเจน และขออนุมติัจากอาจารยท่ี์ปรึกษาและคณบดีท่ีนกัศึกษาสงักดั 

2.       Students must complete the form and have it signed by the advisor for approval, and then by the Dean of the School where they are studying. 

3. ส่งคาํร้องท่ีไดรั้บการอนุมติัจากอาจารยท่ี์ปรึกษา และคณบดีคณะท่ีนกัศึกษาสงักดั  ยืน่ท่ีแผนกบริการ/รับลงทะเบียน  สาํนกัทะเบียนและประมวลผล อาคาร 1 ชั้น 2 

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

4. รับส่วนทา้ยคาํร้อง เพื่อเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐาน 

4.       Students must keep the slip as evidence. 

หมายเหตุ  :  สาํหรับนกัศึกษาภาคปกติ 

                นกัศึกษาปกติและนกัศึกษาวิทยาทณัฑ ์ท่ีตอ้งการลงทะเบียนตํ่ากวา่ 9 หน่วยกิต 

                     สาํหรับนกัศึกษาภาคคํ่า 

                นกัศึกษาปกติ ท่ีตอ้งการลงทะเบียนตํ่ากวา่  9 หน่วยกิต และนกัศึกษาวิทยาทณัฑ ์ท่ีตอ้งลงตํ่ากวา่ 6 หน่วยกิต 

          Note: Enrollment is open to all students who wish to enroll less than 9 credits regardless of their academic student status. 

 

ขั้นตอนการลงทะเบียนเกนิกว่าที่กาํหนด   

Over Maximum Course Credit Limit Enrollment Procedures 

1. ขอคาํร้องขอลงทะเบียนเกินกวา่ท่ีกาํหนด ท่ีแผนกบริการ/รับลงทะเบียน  สาํนกัทะเบียนและประมวลผล อาคาร 1 ชั้น 2 

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

2. พบอาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อขอคาํแนะนาํ  กรอกรายละเอียดในคาํร้องใหช้ดัเจน และขออนุมติัจากอาจารยท่ี์ปรึกษาและคณบดีท่ีนกัศึกษาสงักดั 

2.       Students must complete the form and have it signed by the advisor for approval, and then by the Dean of the School where they are studying. 

3. ส่งคาํร้องท่ีไดรั้บการอนุมติัจากอาจารยท่ี์ปรึกษา และคณบดีคณะท่ีนกัศึกษาสงักดั  ยืน่ท่ีแผนกบริการ/รับลงทะเบียน  สาํนกัทะเบียนและประมวลผล อาคาร 1 ชั้น 2 

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

4. รับส่วนทา้ยคาํร้อง เพื่อเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐาน 

4.       Students must keep the slip as evidence. 

หมายเหตุ :  สาํหรับนกัศึกษาภาคปกติ 

               นกัศึกษาสภาพปกติ  ภาคตน้/ปลาย   ลงทะเบียนไดไ้ม่เกิน 22 หน่วยกิต  และภาคฤดูร้อน  ลงทะเบียนไดไ้ม่เกิน 10 หน่วยกิต 

                        นกัศึกษาสภาพวิทยาทณัฑ ์ ภาคตน้/ปลาย  ลงทะเบียนไดไ้ม่เกิน 16 หน่วยกิต  และภาคฤดูร้อน  ลงทะเบียนไดไ้ม่เกิน 7 หน่วยกิต 

               (นักศึกษาวทิยาทณัฑ์ อาจยื่นคาํร้องขออนุมติัลงทะเบียนมากกวา่ท่ีกาํหนดไว ้ไดอี้กไม่เกิน  3 หน่วยกิต) 

                    สาํหรับนกัศึกษาภาคคํ่า 

              นกัศึกษาสภาพปกติ  ภาคตน้/ปลาย  ลงทะเบียนไดไ้ม่เกิน 19 หน่วยกิต  และภาคฤดูร้อน  ลงทะเบียนไดไ้ม่เกิน 7 หน่วยกิต 

              นกัศึกษาสภาพวิทยาทณัฑ ์ ภาคตน้/ปลาย  ลงทะเบียนไดไ้ม่เกิน 16 หน่วยกิต  และภาคฤดูร้อน  ลงทะเบียนไดไ้ม่เกิน 4 หน่วยกิต 

               (นักศึกษาวทิยาทณัฑ์ อาจยื่นคาํร้องขออนุมติัลงทะเบียนมากกวา่ท่ีกาํหนดไว ้ไดอี้กไม่เกิน  3 หน่วยกิต) 

         Note : Enrollment is open to all students, who wish to register over maximum course credit limit regardless of academic student status. 

- Students whose academic student status is normal can enroll with a maximum of 22 credits in regular semesters and 10 credits in summer semester. 

- Students whose academic student status is on probation can enroll with a maximum of 16 credits in regular semesters and 7 credits in summer semester. 

✆. 0-2697-6875 


