
            ใบคํารองขอปรับฐานขอมูลใชสิทธิเทียบโอนหนวยกิต (ภายหลังการสมัคร) 
                       (Request to Update Credit Transfer Database, After Applying) 

 
วันท่ี (Date) …… เดือน (Month) ……………….….. พ.ศ. (Year B.E.) ………… 

เร่ือง (Subject:) ขอใชสิทธิเทียบโอนหนวยกิต/ขอเปลี่ยนวุฒิการศึกษา (Request for credit transfer/change of education background) 
เรียน (To)  ผูอํานวยการ สวป. (Director of Admissions and Records Office) 

 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) (Mr./Mrs./Miss) ..................................................... รหัสประจําตัวนักศึกษา (Student ID) ..................................
ที่อยูปจจุบันบานเลขที่ (Current Address, House No.) ………….… หมูที่ (Village No.) ……..... ตรอก/ซอย (Soi) .................................................. 
ถนน (Road) ............................................ ตําบล/แขวง (Subdistrict) ......................................... อําเภอ/เขต (District) ......................................... 
จังหวัด (Province) .................................. รหัสไปรษณีย (Post Code) ................. โทรศัพทบาน (Home Phone) ...............................................  
มือถือ (Mobile Phone) ................................................ 

 เนื่องดวยขาพเจาไดสมัครเขาเปนนักศึกษาใน ภาค ................ ปการศึกษา .................... มีความประสงค 
 (I, having been a student since semester …………….. academic year ………..……, would like to)  

 ขอใชสิทธิเทียบโอนหนวยกิต โดยชําระคาธรรมเนียมการปรับฐานขอมูลการเทียบโอนฯ  
 (Request credit transfer with fee payment for the database update)  

 ขอใชสิทธิเทียบโอนหนวยกิตเพ่ิมเติม และชําระคาธรรมเนียมการปรับฐานขอมูลการเทียบโอนฯ 
 (Request additional credit transfer with fee payment for the database update) 

 ขอเปลี่ยนวุฒิการศึกษาจากระดับ ..................................................... เปนระดับ ..................................................... 
 (Request change of education background from level)                    (to level)  

 อ่ืน ๆ  ................................................................................................... 
 (Other) 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา (For your consideration) 

ขอแสดงความนับถือ (Sincerely yours,) 
 

ลงชื่อ (Signature) ........................................... 
วันท่ี (Date) ........... เดือน (Month) ................. พ.ศ. (Year B.E.) ............. 

 

ความเห็นของเจาหนาท่ี (Officer’s Comments) คําสั่ง (Decision) 
เรียน  ผวป. (To Director of Admissions and Records Office) 

ฝายรับสมัครฯ ไดตรวจสอบแลวเห็นควรใหนักศึกษาเทียบโอนหนวยกิต
โดยตองชําระคาธรรมเนียม (The Admission Section has checked the student’s 
record and recommends that the student transfer credits by paying the 
fee(s) for:) 

คาปรับฐานขอมูลเทียบโอนฯ    จํานวน  500.- บาท 
(The update of credit transfer database 500 baht) 

คาฐานขอมูลเทียบโอนหนวยกิต   จํานวน  100.- บาท 
(Credit transfer database 100 baht)  

  เปล่ียนวุฒิการศึกษาจากระดับ .......................................................... 
(Change of education background from level) ……………….. 

  เปนระดับ (to level) ........................................................................ 

  อื่น ๆ (Other) ................................................................................... 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ (For your consideration and approval) 

   .................................................................. 
 (หฝร.) (Head of Admissions and Education Guidance Section) 

......../.............../............ 

 

- อนุมัติตามเสนอ (Approved) 

- ฝร., ฝป., ฝท.  ดําเนินการ  
(Admissions and Education Guidance Section/ 
Student Records Section/Registration and 
Examination Management Section to proceed) 

 
 
 
 

………………………………………………………….. 
(ผวป.) (Director of Admissions and Records Office) 

........../................/............. 
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