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สําหรับสํานักทะเบียนและประมวลผล

สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
The Office of Registrar, University of the Thai Chamber of Commerce

เลขที…
่ ……..………/……....…..…….
วันที่…….……/…..………../…….……

คํารองขอลงทะเบียนขามคณะ/ ต่ํากวาที่กําหนด/ เกินกวาที่กําหนด
Request Form for Cross-School Registration/ Below Minimum Credit Limit Registration/ Over Maximum Credit Limit Registration
วันที่ (Date) …………...เดือน (Month)…..………………………………..พ.ศ.(Year)……...…………
เรื่อง
R ขอลงทะเบียนขามคณะ
R ขอลงทะเบียนต่ํากวาที่กําหนด
R ขอลงทะเบียนเกินกวาที่กําหนด
(Subject) (Cross-School Registration) (Below Minimum Credit Limit Registration) (Over Maximum Credit Limit Registration)
ภาค T ตน (First Semester) T ปลาย (Second Semester) T ฤดูรอน (Summer Semester) ประจําปการศึกษา (Academic Year)…………………….
เรียน อธิการบดี /คณบดี
To The President/ Dean
ขาพเจา นาย/นางสาว/นาง………………………….……………..…………………เลขทะเบียน……………..…………...R ภาคปกติ R นานาชาติ
(Name) (Mr./Miss/ Mrs.)
(Registration No.)
(Regular Program) (International Program)
คณะ (School of )……………....………………..…..……………………………..…….…..….สาขาวิชา (Major)…… …………….…………….……….…..………………

อาจารยที่ปรึกษา (Advisor)…..………………..…………….………………..…ที่อยูปจจุบัน (Address)………………………………………..……………………………
โทร (Phone Number) …………………………………..….…………………… E-mail Address……………………..……………………………...
มีความประสงคขอ (I would like to request…)
ลงทะเบียนขามคณะ เนื่องจาก (Cross-School Registration Because)………….…..………………………….……………..………………
………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….…………………
ลงทะเบียนต่ํากวาที่กําหนด เนื่องจาก (Below Minimum Credit Limit Registration Because)…….…..……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….
ลงทะเบียนเกินกวาที่กําหนด เนื่องจาก (Over Maximum Credit Limit Registration Because)………………………………..………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ (Please consider this request.)

1. อาจารยที่ปรึกษา
(Advisor’s Comment)
………………………………………………….……
……………………………………………….………
ลงนาม (Signature) …………………………
(……………….…………)
………/……..……/………

ลงชื่อ (Signature)………………………………….….……….นักศึกษา/ผูยื่นคํารอง
2. คณบดี (ตนสังกัด)
3. คณบดี (ที่ขอลงขามคณะ)
(Dean’s Comment)
(Dean of Cross-School’s Comment)
………………………………………………….…… ………………………………………...………….…
……………………………………………….……… …………………………………..…….………….…
ลงนาม (Signature) …………………………
ลงนาม (Signature) ………….…..…………
(……………….…………)
(……………….…………)
………/……..……/………
………/…………/………


สําหรับนักศึกษา (For Student Use)
R ขอลงทะเบียนต่ํากวาที่กําหนด
R ขอลงทะเบียนเกินกวาที่กําหนด

สทป.107

เรื่อง
R ขอลงทะเบียนขามคณะ
(Subject) (Cross-School Registration) (Below Minimum Credit Limit Registration) (Over Maximum Credit Limit Registration)
สํานักทะเบียนฯ ไดรับเรื่องของ นาย/นางสาว/นาง (The Office of Registrar has received the request of (Mr./Miss/ Mrs.)………... …………………………..…..……
เลขทะเบียน (Registration No.)………………....…….……...…ตั้งแตวันที่ (From date)…………………..………………
(กรณี : ไมสามารถลงทะเบียนไดตามคํารองที่ยื่นใหติดตอเจาหนาที่แผนกประมวลผลและสารสนเทศ สํานักทะเบียนและประมวลผล โทร. 0-2697-6873)
(In case students cannot register upon request, contact the Division of Data Processing and IT at the Office of Registrar, Building 1, 1stfloor. Tel: 0-2697-6873)

. 0-2697-6875

ลงชื่อ (Signature) ………...………………………เจาหนาที่ทะเบียนฯ
…………../………………/…….….

ขั้นตอนการลงทะเบียนขามคณะ
Cross-School Registration Procedures
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
5.
5.

ขอคํารองขอลงทะเบียนขามคณะ ที่แผนกบริการ/รับลงทะเบียน สํานักทะเบียนและประมวลผล อาคาร 1 ชั้น 1
The cross-school registration form is available at the Office of Registrar, Building 1,1st floor.
พบอาจารยที่ปรึกษา เพื่อขอคําแนะนํา กรอกรายละเอียดในคํารองใหชัดเจน และขออนุมัติจากอาจารยที่ปรึกษาและคณบดีที่นักศึกษาสังกัด
Students complete the form and have it signed by the advisor for approval, then by the Dean of the School where students are studying.
ขออนุมัติจากคณบดีคณะที่นักศึกษาตองการลงทะเบียนขามคณะ
Students submit the form to the Dean of the School which offers the course students want to register.
สงคํารองที่ไดรับการอนุมัติจากอาจารยปรึกษา และคณบดีคณะที่นักศึกษาสังกัดและคณบดีคณะที่นักศึกษาตองการลงทะเบียนเรียนขามคณะ ยื่นที่แผนกบริการ/รับลง
ทะเบียน สํานักทะเบียนและประมวลผล อาคาร 1 ชั้น 1
Students submit the signed and approved form to the Office of Registrar, Building 1,1st floor.
รับสวนทายคํารอง เพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน
Students keep the slip as evidence.

ขั้นตอนการลงทะเบียนต่ํากวาที่กําหนด
Procedure of Registration for below Minimum Course Credit Limit
1. ขอคํารองขอลงทะเบียนต่ํากวาที่กําหนด ที่แผนกบริการ/รับลงทะเบียน สํานักทะเบียนและประมวลผล อาคาร 1 ชั้น 1
1. The form is available at the Office of Registrar, Building 1,1st floor.
2. พบอาจารยที่ปรึกษา เพื่อขอคําแนะนํา กรอกรายละเอียดในคํารองใหชัดเจน และขออนุมัติจากอาจารยที่ปรึกษาและคณบดีที่นักศึกษาสังกัด
2. Students complete the form and have it signed by the advisor for approval, then by the Dean of the School where students are studying.
3. สงคํารองที่ไดรับการอนุมัติจากอาจารยปรึกษา และคณบดีคณะที่นักศึกษาสังกัด ยื่นที่แผนกบริการ/รับลงทะเบียน สํานักทะเบียนและประมวลผล อาคาร 1 ชั้น 1
3. Students submit the signed and approved form at the Office of Registrar, Building 1,1st floor.
4. รับสวนทายคํารอง เพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน
4. Students keep the slip as evidence.
หมายเหตุ : สําหรับนักศึกษาภาคปกติ
นักศึกษาปกติและนักศึกษาวิทยาทัณฑ ที่ตองการลงทะเบียนต่ํากวา 9 หนวยกิต
สําหรับนักศึกษาภาคค่ํา
นักศึกษาปกติ ที่ตองการลงทะเบียนต่ํากวา 9 หนวยกิต และนักศึกษาวิทยาทัณฑ ที่ตองลงต่ํากวา 6 หนวยกิต
Note: Registration is open to all students who wish to register less than 9 credits regardless of their academic student status.

ขั้นตอนการลงทะเบียนเกินกวาที่กําหนด
Procedure of Registration for over Maximum Course Credit Limit
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.

ขอคํารองขอลงทะเบียนเกินกวาที่กําหนด ที่แผนกบริการ/รับลงทะเบียน สํานักทะเบียนและประมวลผล อาคาร 1 ชั้น 1
The form is available at the Office of Registrar, Building 1,1stfloor.
พบอาจารยที่ปรึกษา เพื่อขอคําแนะนํา กรอกรายละเอียดในคํารองใหชัดเจน และขออนุมัติจากอาจารยที่ปรึกษาและคณบดีที่นักศึกษาสังกัด
Students complete the form and have it signed by the advisor for approval, then by the Dean of the School where students are studying.
สงคํารองที่ไดรับการอนุมัติจากอาจารยปรึกษา และคณบดีคณะที่นักศึกษาสังกัด ยื่นที่แผนกบริการ/รับลงทะเบียน สํานักทะเบียนและประมวลผล อาคาร 1 ชั้น 1
Students submit the signed and approved form at the Office of Registrar, Building 1,1stfloor.
รับสวนทายคํารอง เพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน
Students keep the slip as evidence.
หมายเหตุ : สําหรับนักศึกษาภาคปกติ
นักศึกษาสภาพปกติ ภาคตน/ปลาย ลงทะเบียนไดไมเกิน 22 หนวยกิต และภาคฤดูรอน ลงทะเบียนไดไมเกิน 10 หนวยกิต
นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ ภาคตน/ปลาย ลงทะเบียนไดไมเกิน 16 หนวยกิต และภาคฤดูรอน ลงทะเบียนไดไมเกิน 7 หนวยกิต
(นักศึกษาวิทยาทัณฑ อาจยื่นคํารองขออนุมัติลงทะเบียนมากกวาที่กําหนดไว ไดอีกไมเกิน 3 หนวยกิต)
สําหรับนักศึกษาภาคค่ํา
นักศึกษาสภาพปกติ ภาคตน/ปลาย ลงทะเบียนไดไมเกิน 19 หนวยกิต และภาคฤดูรอน ลงทะเบียนไดไมเกิน 7 หนวยกิต
นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ ภาคตน/ปลาย ลงทะเบียนไดไมเกิน 16 หนวยกิต และภาคฤดูรอน ลงทะเบียนไดไมเกิน 4 หนวยกิต
(นักศึกษาวิทยาทัณฑ อาจยื่นคํารองขออนุมัติลงทะเบียนมากกวาที่กําหนดไว ไดอีกไมเกิน 3 หนวยกิต)
Note : Registration 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 register with a maximum of 22 credits in regular semesters and 10 credits in summer semester.
- Students whose academic student status is on probation can register with a maximum of 16 credits in regular semesters and 7 credits in summer semester.

. 0-2697-6875

