
  ทบ.มมส/โท-เอก 09 

 

ค ำร้องขอเปลี่ยนแผนกำรเรียน (ระดับบัณฑิตศึกษา) 
Request Form to Change Study Program (Graduate Student) 

 

                                           เลขประจ าตัวนิสิต/ Student ID. 
 
เร่ือง/ Subject ขอเปลี่ยนแผนกำรเรียน/ Request to change study program 
เรียน/ to  คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย/ Dean of Graduate School 

 

ข้ำพเจ้ำ  นำย/ Mr.  นำง/ Mrs.  นำงสำว/ Miss …………………………………………………………………………………..………. 
คณะ/Faculty …………………………………..…………………………….………………….....สำขำวิชำ/Major …………………….………………………………………….. 

เป็นนิสิตศึกษำอยู่ที/่study at    วิทยาเขตมหาสารคาม/ Mahasarakham Campus    

          วิทยาเขต/ Other Campus (Please specify) ...…………………………………………… 

 นิสิตระดับปริญญำโท/Master Student    ระบบในเวลาราชการ/Weekday classes   ระบบนอกเวลาราชการ/Weekend classes  

 นิสิตระดับปริญญำเอก/Ph. D. Student    ระบบในเวลาราชการ/Weekday classes   ระบบนอกเวลาราชการ/Weekend classes 
 

มีควำมประสงค์ขอเปลี่ยนแผนกำรเรียน/ Would like to change study program 

  ระดับปริญญำโท/Master  
จำก    O   แผน  ก  แบบ  ก 1    O   แผน  ก  แบบ  ก 2     O   แผน  ข      
From       Program A Plan A1             Program A Plan A2       Program B 

                    
เป็น    O   แผน  ก  แบบ  ก 1     O   แผน  ก  แบบ  ก 2     O   แผน  ข 
To      Program A Plan A1           Program A Plan A2                     Program B  

 

  ระดับปริญญำเอก/ Ph.D    
จำก     O  แบบ  1.1     O  แบบ  1.2    O  แบบ  2.1     O  แบบ  2.2   
From           Plan 1.1             Plan 1.2                         Plan 2.1                        Plan 2.2 

 
เป็น               O  แบบ  1.1   O  แบบ  1.2    O  แบบ  2.1     O  แบบ  2.2 
To          Plan 1.1             Plan 1.2            Plan 2.1              Plan 2.2 

 

เนื่องจำก/ Because ..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
  

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุมัติ/ For your kind consideration 
     

      ลงชื่อ/ signature ……………………….……………….. ผู้ยื่นค าร้อง/ Applicant  
                (………………………………………………………..) …………../……………/……………. 
                                                                        เบอร์โทรศัพท์/Mobile ................................................................... 

 
 โปรดพลกิ / Next Page 
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ขั้นตอนกำรลงควำมเห็น/กำรอนุมัติ (Comment/ Approval) 
 

 ควำมเห็นอำจำรย์ท่ีปรึกษำ/ประธำนควบคุมวิทยำนิพนธ์
(Advisor/Chairman of the thesis) 

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

 

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

 ควำมเห็นประธำนกรรมกำรบริหำรหลักสูตร 
(Chairman of the board of program) 
………………………………………………………….…………….………………………… 
………………………………………………………………………………………………….. 
 

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

 ควำมเห็นคณบดีที่นิสิตสังกัด (Dean of the Faculty)  
 อนุมัติ / Approve 
 ไม่อนุมัต ิ/ Disapprova  

เนื่องจำก/ Because ………………………….…………. 
…………………………………………………………………………………. 

 

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

 ควำมเห็นคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย (Dean of the Graduate 
School) 

 อนุมัติ / Approve 
 ไม่อนุมัต ิ/ Disapprova  

เนื่องจำก/ Because ………………………….…………. 
…………………………………………………………………………………. 

 

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

  เจ้ำหน้ำที่กองทะเบียนและประมวลผล  
(The Officer of the Division of Registrar) 
……………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………..…………………. 
ลงชื่อ/ Signature ……………….….………………...(……../……./…....) 
                       (…………………………………….) 

 

 


