
 

 

 

 
 

คํารองขอเทียบโอนรายวิชา/ Request for Transfer Courses 
                  

วันท่ี....................เดือน.............................พ.ศ.................. 
                                                                                                                 D/M/Y 
 เรียน................................................................ 
To (อาจารยท่ีปรึกษา/advisor) 

ชื่อนสิิต (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................................................................ตัวบรรจง 
Student’s name (Mr./Mrs./Miss)………………………………………………………………………………………………….…..……………… (Print name) 

รหัสประจําตัวนิสิต ���������� นิสิตชั้นปท่ี...............คณะ................................................................................... 
Student ID Number                         Academic Level     Faculty 
สาขา........................................................................หมายเลขโทรศัพท............................................Email…………………….…………………. 
Major Field                                    Phone number 
มีความประสงค  Request for 

 

ขอเทียบโอนรายวิชา Request for Transfer Course  

เนื่องจาก(Reason)............................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................... 

 

 (ลงนามนิสิต Signature)........................................................... 
                                วันท่ี Date............/............../................... 

 
 

  เรียน  หัวหนาภาควิชา 
     To  Head of Department 

    �  อนุมัติ Approved 

    �  ไมอนุมัต ิDenied 
                     ลงนาม/Signature…………………………………….…………. 
                                           (........................................................)                                                                   
                                                      ……../…….…/….…..  
                                                อาจารยท่ีปรึกษา Advisor                     

  เรียน คณบด ี
      To  Dean 

    �  อนุมัติ Approved 

    �  ไมอนุมัต ิDenied 
                     ลงนาม/Signature……………………….………….…………..…. 
                                            (.......................................................)                                                                   
                                                       ……../…….…/….…..     
                                          หัวหนาภาค Head of Department                   

 
  คําพิจารณาของคณบดีเจาสังกัด 
      Dean’s decision 

    �  อนุมัติ Approved 

    �  ไมอนุมัต ิDenied 
                      ลงนาม/Signature……………………………...…………..…. 
                                    (..........................................................) 
                                              ……../…….…/….…..                          
                                                คณบดี Dean 

 
  เรียน..................................................................... 
            TO 
            เพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการ 
            To be processed 
 
                       ลงนาม/Signature…………..……………………………………                  
                                         (............................................................) 
                                                       ……../…….…/….….. 

** เอกสารแนบ 

1. ตารางขอเทียบโอนรายวิชา  (Attached subjects schedule transfer request) 
2. ผลการเรียน (Transcript) 

 



ตารางขอเทียบโอนรายวิชา  
ชื่อนสิิต (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................................................................ตัวบรรจง 

มีความประสงคขอนํารายวิชาจาก(สถาบันเดิม) มหาวิทยาลยั...................................................หลักสตูร....................................................... 
คณะ.............................................. เพ่ือขอเทียบโอนกับหลักสตูร......................................................คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ดังน้ี 

รายวิชาหลักสูตรเดิม 
ชื่อหลักสูตร...........................................คณะ.................................................. 

รายวิชาหลักสูตรใหม 
ชื่อหลักสูตร............................คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

รหัสวิชา-ชื่อวิชา หนวย
กิต 

ระดับ
คะแนน 

แตม
คะแนน 

รหัสวิชา-ชื่อวิชา หนวย
กิต 

    1.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
      
      
      
      
    2.หมวดวิชาเฉพาะ  
    2.1 วิชาแกน  
      
      
      
      
    2.2 วิชาเฉพาะบังคับ  
      
      
      
      
      
    2.3 วิชาเฉพาะเลือก  
      
      
      
      
      
      
    3.หมวดวิชาเลือกเสรี  
      
      
      
      
      

�  รับรองรายวิชาท่ีนิสิตขอเทียบไดกับหลักสตูร…………………………………………………………..คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
 

ลงนาม.........................................................ประธานหลักสูตร ฯ 
                                                                           (………………………………………………………) 

 
** คําชี้แจงการขอเทียบรายวิชา 
ตามขอบังคับ มก. วาดวยการศึกษาขั้น ป.ตรี ฯ พ.ศ. 2559  
ขอ 20 การขอเทียบรายวิชาและการโอนหนวยกิต 

• นิสิตยายคณะ ยายหลักสตูร และยายสาขามีสิทธ์ิเทียบทุกรายวิชาท่ีปรากฏอยูในหลักสูตร 

• นิสิตสอบคัดเลือกเขามาใหมไมมีสทิธ์ิเทียบรายวิชา ยกเวน นิสติของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร   ท่ีสิน้สุดสถานภาพนิสติระยะเวลาไมเกิน 2 ป 

• นิสิตในโครงการความรวมมือ /นิสิตท่ีรับโอนหรือรับเมาจากสถาบันอ่ืน/นิสิตท่ีไดรบัอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนขามสถาบันหรือขามวิทยาเขต 

• รายวิชาท่ีขอเทียบไดระดับคะแนนไมต่ํากวา C หรือ 2.0 เทียบไดระดับคะแนน P  

• นิสิตตองขอเทียบรายวิชาโดยผานความเห็นชอบจากอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรและขออนุมัติตอคณบดีเจาสังกัดนิสติภายในภาคการศกึษาแรก 



 

 

 
 

คํารองทั่วไป/ Request for General 
 
                  

วันท่ี....................เดือน.............................พ.ศ.................. 
                                                                                             Date                                          DD/MM/Y 
 

เรื่อง (Subject) .................................................................... 

 เรียน .................................................................................... 
To (อาจารยท่ีปรึกษา/advisor) 

ชื่อนสิิต (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................................................................ตัวบรรจง 
Student’s name (Mr./Mrs./Miss)………………………………………………………………………………………………….…..……………… (Print name) 

รหัสประจําตัวนิสิต ���������� นิสิตชั้นปท่ี...............คณะ................................................................................... 
Student ID Number                         Academic Level     Faculty 
สาขา........................................................................หมายเลขโทรศัพท............................................Email…………………….…………………. 
Major Field                                              Phone number 

 เนื่องจาก  (Reason)................................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................... 
 

 

 (ลงนามนิสิต Signature)........................................................... 
                         วันท่ี Date............/............../................... 

 
 

  เรียน  หัวหนาภาควิชา 
     To  Head of Department 

    �  อนุมัติ Approved 

    �  ไมอนุมัต ิDenied 
                     ลงนาม/Signature…………………………………….…………. 
                                           (........................................................)                                                                   
                                                      ……../…….…/….…..  
                                                อาจารยท่ีปรึกษา Advisor                     

  เรียน คณบด ี
      To  Dean 

    �  อนุมัติ Approved 

    �  ไมอนุมัต ิDenied 
                     ลงนาม/Signature……………………….………….…………..…. 
                                            (.......................................................)                                                                   
                                                       ……../…….…/….…..     
                                          หัวหนาภาค Head of Department                   

 
  คําพิจารณาของคณบดีเจาสังกัด 
      Dean’s decision 

    �  อนุมัติ Approved 

    �  ไมอนุมัต ิDenied 
                      ลงนาม/Signature……………………………...…………..…. 
                                    (..........................................................) 
                                              ……../…….…/….…..                          
                                                คณบดี Dean 

 
  เรียน..................................................................... 
            TO 
            เพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการ 
            To be processed 
 
                       ลงนาม/Signature…………..……………………………………                  
                                         (............................................................) 
                                                       ……../…….…/….….. 

 


