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ข้อมูลนักศึกษา (Student Information) 
ชื่อ (Name) 
…………………………………………………………….……….. 

นามสกุล (Surname) 
……………………………………………………………………………………………… 

รหัสประจ าตัว (Student ID) 
…………………………………………………………………. 

หลักสูตร (Program of study) 
……………………………………………………………………………………………………... 

 ภาคปกติ   โครงการพิเศษ 

 นานาชาติ (International) 

ชั้นปี (Year) 
…………………………………………………………….….. 

มีความประสงค์ขอย้ายหลักสูตร (Request for a Change of Program) 
มีความประสงค์จะขอย้ายไปศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรม 
(Requesting to change to program) 
…………………………………………………………………………………………………………... 

 ภาคปกติ  โครงการพิเศษ 

 นานาชาติ (International) 

ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 
(Semester/Academic Year) 
…………………………………………………………………… 

เหตุผลและความจ าเป็น (Reasons) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

หลักฐานประกอบการพิจารณา (Enclosure): 

  ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) 

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

ลายมือชื่อ (Sign) 
……………………………………………………………………………………... 

วันที่ (Date) 
…………………………………………………………………………………….………….. 

โทรศัพท์ (Tel.) 
…………………………………………………………… 

ค ายินยอมของผู้ปกครอง (Guardian Consent) 

ชื่อ นาย/นาง/นางสาว (Mr./Mrs./Ms.)..................................................................นามสกุล (Surname).....................................................................................เป็นผู้ปกครองของ 

นาย/นางสาว (Guardian of Mr./Ms.)..............................................................................มีความสัมพันธ์เป็น (Related as a)  บิดา (Father)  มารดา (Mother)  อื่น ๆ 
ระบุ (Other, specify)................................................................ยินยอมให้นักศึกษาดังกล่าวย้ายหลักสูตรได้ (allow the mentioned student to change program of study.) 

ลายมือชื่อ (Sign) 
………………………………………………………………………………. 

วันที่ (Date) 
…………………………………………………………………………………………………... 

โทรศัพท์ (Tel.) 
................................................................ 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ (For office use only) 
ความเห็นของเจ้าหน้าที่วชิาการ 
หลักสูตรปัจจบุัน 
(Academic Affairs Division) 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาแลว้ (Student's qualifications.) 

 ผ่านเกณฑ์ (Qualified) 

 ไม่ผ่านเกณฑ์ (Unqualified because)................................................................................ 

ลงชื่อ (Sign) 

วันที่ (Date) 

ประธานหลักสตูรปัจจบุัน 
(Previous Program Chair) 

  เห็นชอบ (Approved) 

 ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก (Disapproved because).................................................................. 

ลงชื่อ (Sign) 

วันที่ (Date) 

หัวหน้าสาขาวชิาปัจจบุัน 
(Head of Previous Department) 

รับทราบ (I am acknowledged.) ลงชื่อ (Sign) 

วันที่ (Date) 

ความเห็นของคณะกรรมการบรหิาร
หลักสูตรใหม ่ 
(New Program Committee) 

เรียน (To)  คณบด ี(Dean) 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา............... ........ 

(In accordance with the agreement of Committee of Department of) ในคราวประชุม
ครั้งที่ (Meeting at) .................................. วันที่ (Date) .................................................. 
ได้พิจารณาแล้ว (The request has been) 
 เห็นชอบ (approved) 
 ไม่เห็นชอบ (disapproved because) เนื่องจาก................................................................ 

ลงชื่อ (Sign) 

วันที่ (Date) 

หัวหน้าสาขาวชิาใหม่ 
(Head of New Department) 

รับทราบ (I am acknowledged) ลงชื่อ (Sign) 

วันที่ (Date) 

ค าร้องขอย้ายหลักสูตร (Change of Program Request Form) 
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