
 

     

สํานักทะเบียนและประมวลผล  มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย 

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

 คาํร้องขอเปลีย่นคาํนําหน้าช่ือ /ช่ือ – นามสกลุ /ขอแจ้งย้ายทีอ่ยู่ผู้ปกครอง 

Petition Form of Title, Name, Family Name, Parent’s Address Change 

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

เร่ือง(Subject)  ❒ขอเปล่ียนคาํนาํหนา้ช่ือ (Title Change)  ❒ ขอเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (Name, Family Name Change)  ❒ ขอแจง้ยา้ยท่ีอยูผู่ป้กครอง (Parent’s Address Change) 

เรียน   ผูอ้าํนวยการสาํนกัทะเบียนและประมวลผล 

(To      Director of the Office of the Registrar) 

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

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

อาจารยท่ี์ปรึกษา  (Advisor)…..………………..…………….………………..…ท่ีอยูปั่จจุบนั (Current Address)……………………………………….…………………….. 

……………………………………………หมายเลขโทรศพัท ์(Telephone NO.)..........................................................E-mail Address………………………………….…… 

มีความประสงคจ์ะขอเปล่ียน  (I would like to change) 

  ❒   ขอเปลีย่นคาํนําหน้าช่ือ /ช่ือ /นามสกลุ (Change of Title, Name, Family Name) 

  จาก  (From) เป็น (To) 

 

 ❒ 

คาํนาํหนา้ช่ือ 

(Title ) 

 ไทย  (Thai) 

องักฤษ (English) 

     

 

❒ 

ช่ือ 

(Name) 

ไทย  (Thai) 

องักฤษ (English) 

     

 

❒ 

นามสกุล 

(Family Name) 

ไทย  (Thai) 

องักฤษ (English) 

      

  

 ❒  ขอแจ้งย้ายที่อยู่ผู้ปกครอง  (Change of Parent’s Address) 

   ที่อยู่เดมิ (Previous Address)   ที่อยู่ใหม่ (New Address) 

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

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

…………………………………………………………………………………….… 

…………………………...…………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมติั  (Please consider this request.)             
                                                      ลงช่ือ (Signature)………………………………….….……….นกัศึกษา/ผูย้ืน่คาํร้อง 

1.  อาจารย์ที่ปรึกษา   

(Advisor’s Comment) 

2.  สํานักทะเบียนและประมวลผล 

(Registrar’s Comment) 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

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

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

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

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

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

∃               
 

 

 

                                                                         

  

สทป. 108 

 

 

สําหรับนักศึกษา (For Student Use) 

เร่ือง  ( Subject)  ขอเปลีย่นคาํนําหน้าช่ือ /ช่ือ /นามสกลุ/ ขอแจ้งย้ายที่อยู่ผู้ปกครอง (Title, Name, Family Name, Parent’s Address Change) 

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

เลขทะเบียน  (Registration  No.)…..……….………..…..…….……...… เลขท่ีคาํร้อง (No.)..............................................ตั้งแต่วนัท่ี (From date)………………………….    

              ตรวจสอบผลหลงัจากยืน่แบบฟอร์มขอแจง้เปล่ียนคาํนาํหน้าช่ือ/ช่ือ-นามสกุล/ท่ีอยูผู่ป้กครอง 3 วนัทาํการ ท่ีเวปไซต ์http://reg.utcc.ac.th 

(You can check the Title, Name, Family Name, Parent’s Address change of your request three days after the submission at the Website http://reg.utcc.ac.th.) 

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

    0-2697-6875                                                                                                                                                                   ……………../…………………/………….             

สทป.108 

สําหรับสํานักทะเบียนและประมวลผล 
 

เลขท่ี………..………/……....…..……. 

วนัท่ี…….……/…..………../…….…… 



 

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

   

 

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

 

ขั้นตอนการขอเปลีย่นคาํนําหน้าช่ือ/ ช่ือ /นามสกลุ/ ขอแจ้งย้ายที่อยู่ผู้ปกครอง 

 Name, Family Name, Title, Parent’s Address Change Procedure   

 

1. ขอคาํร้อง สทป.108  ขอเปล่ียนคาํนาํหนา้ช่ือ/ช่ือ-นามสกุล/แจง้ยา้ยท่ีอยู ่ท่ีแผนกบริการ/รับลงทะเบียน สาํนกัทะเบียนและประมวลผล อาคาร 1 ชั้น 2 

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

2. พบอาจารยท่ี์ปรึกษา เพ่ือกรอกรายละเอียดในคาํร้องให้ชดัเจน และขออนุมติัจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 

2.       Students complete the form and have it signed by the advisor for approval. 

3. ส่งคาํร้องท่ีไดรั้บการอนุมติัจากอาจารยป์รึกษา  ยืน่พร้อมเอกสารทั้งหมดท่ีแผนกบริการ/รับลงทะเบียน  สาํนกัทะเบียนและประมวลผล อาคาร 1 ชั้น 2 

3.       Students submit the signed and approval form to the Office of the Registrar, Building 1,2ndFloor. 

4. รับส่วนทา้ยคาํร้อง เพ่ือเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน 

4.       Students keep the slip as evidence. 

 

หมายเหตุ :  กรณขีอเปลีย่นคํานําหน้าช่ือ/ช่ือ/นามสกลุ จะต้องถ่ายสําเนาเอกสารดงันี ้  

          สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ หรือใบเปล่ียนนามสกุล จาํนวน 1  ชุด  พร้อมเซ็นช่ือสาํเนาถูกตอ้งดว้ย 

 สาํเนาทะเบียนบา้น (ท่ีเปล่ียนช่ือ/นามสกุลแลว้) จาํนวน 1 ชุด 

 สาํเนาบตัรประจาํประชาชน  (ท่ีเปล่ียนช่ือ/นามสกุลแลว้) จาํนวน 1 ชุด 

  

หมายเหตุ :  กรณขีอแจ้งย้ายที่อยู่ผู้ปกครอง จะต้องถ่ายสําเนาเอกสารดงันี ้  

          สาํเนาทะเบียนบา้นของผูป้กครองท่ีแจง้ยา้ยใหม่ จาํนวน 1 ชุด  พร้อมเซ็นช่ือสาํเนาถูกตอ้งดว้ย 

 สาํเนาบตัรประชาชนของผูป้กครอง พร้อมลงช่ือรับรองในการเปล่ียนแปลงท่ีอยู ่ จาํนวน 1 ชุด 

                   กรณีท่ีอยูผู่ป้กครองไม่ตรงกบัท่ีอยูจ่ริง ให้ผูป้กครองเขียนหนงัสือยนืยนัขอแจง้ยา้ยท่ีอยู ่จาํนวน 1 ชุด 

Remarks: 

1. In case of a name change, the following documents are required: 1 copies of official name change document issued by the District Office or the Ministry of 

Interior, 1copy of house registration certificate with the new name, 1copy of ID card with the new name. 

2. In case of parent’s address change, the following documents are required: 1 copy of new house registration certificate and 1 copy of parent ID card. 

 

 

 

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 

 0-2697-6875 
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