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     ค ำร้องขอโอนผลกำรเรียน/กำรเทียบโอนผลกำรเรียน/กำรโอนควำมรู้ทักษะและประสบกำรณ์ (ระดับบัณฑิตศึกษำ) 

                               Request form for Credit Transfer/ Transfer Skill and Experience (Graduate Student) 
                                (กรุณำกรอกข้อควำมในแบบค ำร้องและติดต่อเคำน์เตอร์เพื่อขอเอกสำรประกอบ) 
                                                         (Please fill out this form and ask for document from the counter) 

 
                   เลขประจ ำตัวนิสิต/ Student ID. 
 

 ข้าพเจ้า นาย/ Mr.  นาง/ Mrs.  นางสาว/ 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 
 

มีควำมประสงค ์(Would like to)      

  ขอโอนผลกำรเรียน (Credit Transfer)  

       เทียบโอนผลกำรเรียน (Award credit(s) on the Study Results) 

       กำรโอนควำมรู้ทักษะและประสบกำรณ์ (Skill(s) and Experience(s) Transfer) 

พร้อมท้ังแนบใบแสดงผลการเรียนประกอบ (with transcript) 
 (    ) กรณีย้ายสถานศึกษา (ใช้เอกสำรประกอบหมำยเลข 1) 
    University Changing (Attached document no. 1) 
 (    ) ไม่ส าเร็จการศึกษาเนื่องจากถูกคัดชื่อพ้นสภาพการเป็นนิสติ เมื่อปี พ.ศ. ……….… (ใช้เอกสำรประกอบหมำยเลข  1)   
    Resigned due to being unsuccessful in completing a degree in year …. (Attached document no. 1) 
 (    ) ไม่ส าเร็จการศึกษาเนื่องจากลาออก (ใช้เอกสำรประกอบหมำยเลข 1) 
    Resigned without completing a degree (Attached document no. 1) 
 (    ) กรณีส าเร็จการศึกษาจากหลกัสูตรอื่น เมื่อปี พ.ศ. ………….. (ใช้เอกสำรประกอบหมำยเลข 1) 
    Completed a degree in another program in year … (Attached document no. 1) 
 (    ) กรณีย้ายคณะ/เปลี่ยนสาขาวิชา (ใช้เอกสำรประกอบหมำยเลข 2) 
    Faculty Changing, Major Changing (Attached document no. 2) 
 (    ) กรณีลงทะเบียนผดิหลักสูตร (ใช้เอกสำรประกอบหมำยเลข 3) 
      Registration to Wrong Program (Attached document no. 3) 

         
 
 

                                                                                                                                                                                        ลงช่ือ (Signature) ……………………………….………………..ผู้ย่ืนค ำร้อง (Applicant) 
                                                                                                  (……………………………………...…………..……….)……../………/…………. 
                                       เบอร์โทรศัพท์/ Tel: .................................................................... 
 
 
 

 



 

ขั้นตอนกำรลงควำมเหน็/กำรอนุมัต ิ(Comment/ Approval) 
 

ควำมเห็นประธำนกรรมกำรบริหำรหลักสูตร  
(Chairman of the Department Executive Committee)  
………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….. 
 

ลงช่ือ (Signature) ………………………………… (………/…….…/……......)   

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

  ควำมเห็นประธำนกรรมกำรบัณฑิตประจ ำคณะ หรือระหว่ำงคณะ 
(Chairman of Graduate Study Committee) 
 

(   )  อนุมัติ/Approve     (   )  ไม่อนุมัติ/ Disapprove  
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 
 

ลงช่ือ (Signature) ………………………………… (………/…….…/……......)   

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

 ควำมเห็นคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย  
(Dean of Graduate School) 
        
         (  ) เห็นชอบ  ให้ทะเบียนด าเนินการได ้
             (Agree, the Division of Registrar do the process) 
         (   )  ไม่เห็นชอบ (Disagree) 
          

ลงช่ือ (Signature) ………………………………… (………/…….…/……......)   

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

 เจ้ำหน้ำที่งำนทะเบียนกองทะเบียนและประมวลผล 
       The Officer of the Division of Registrar 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
ลงช่ือ (Signature) ………………………………… (………/…….…/……......)   
                 (………………………………………………….) 

 


