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บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย            

The Graduate School, University of the Thai Chamber of Commerce 

ค าร้องขอเทียบโอนหน่วยกิต 
  

วนัที…่……..เดือน……..……..…….พ.ศ…………… 
เรียน (To)       คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั ผ่านผู้อ านวยการหลกัสตูรฯ 
ส่ิงที่ส่งมาด้วย  1.  ตารางเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต  จ านวน  1 ชดุ (1 Copy of Table Comparing Courses and Credits to be transferred) 

2. ใบแสดงผลการเรียน (Transcript)  ฉบบัจริง จ านวน  1  ชดุ (1 Copy of Official Transcript) 
3. ส าเนาหลกัสตูรจากสถาบนัเดิม จ านวน  1 ชดุ  (ในกรณีขอเทียบโอนจากสถาบนัอ่ืน) (1 copy of Program Curriculum from Previous 

Institute: for Credit Transfer between-Institutes)  
 

 ข้าพเจ้า  (นาย /นาง /นางสาว)…………….……………………………………………….........…เลขทะเบียน.……............................. 
นกัศกึษาหลกัสตูร             ประกาศนียบตัร            ปริญญาโท                 ปริญญาเอก  
หลกัสตูร.........................................................  สาขาวิชา....…………………............    ภาคปกติ          ภาคค ่า         ภาคเสาร์-อาทิตย์ 
  

 ข้าพเจ้าความประสงค์จะขอเทียบโอนหน่วยกิต 
จากหลกัสตูรฯ.................................................. สาขาวิชา........................................ มหาวิทยาลยั .............................................................. 
มาที่ หลกัสตูรฯ................................................. สาขาวิชา....................................... มหาวิทยาลยั ............................................................... 
จ านวนหน่วยกิตที่ขอเทียบโอน จ านวน  .................  หน่วยกิต        จ านวน ................................. วิชา 
          

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนมุตัิ 
 

ลงช่ือนกัศกึษา .......................................................... เบอร์โทรศพัท์ที่ติดตอ่...............................................  (…...…/…......./…....) 
ลงช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ รับค าร้อง ……………………………………………………..…………………………………………... (…...…/…......./…....) 
 

1. ผู้อ านวยการหลกัสตูรฯ 2. คณบดบีณัฑิตวิทยาลยั 

  อนมุตัิ            ไมอ่นมุตัิ 
...............................................................................
............................................................................. 
 

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

ผู้อ านวยการหลกัสตูร 
วนัที่ … …/……..……/….……… 

  อนมุตัิ           ไมอ่นมุตัิ 
...............................................................................
............................................................................... 
 

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

คณบดบีณัฑิตวิทยาลยั 
วนัที่ …  …/……..……/…...…… 

 
 
ขัน้ตอน : 1.  ยื่นแบบค าร้องการขอเทียบโอนพร้อมรายงานผลการเรียน (Transcript) ที่บณัฑิตวิทยาลยั 
             2.  พบกรรมการหลกัสตูรเพ่ือเสนอความเห็นผ่านผู้อ านวยการหลกัสตูร 
             3.  ผู้อ านวยการหลกัสตูรน าเสนอเร่ืองเทียบโอนวิชาและหนว่ยกิตตอ่คณบดบีณัฑิตวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 
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 ตารางเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต 
ระหวา่ง    สถาบนัเดียวกนั    ตา่งสถาบนั 

 
 ข้าพเจ้า  (นาย /นาง /นางสาว)…………….………….……..……………………...... เลขทะเบียน.........................  ขอเทียบโอนวิชาและหน่วยกิต
เข้าศกึษาตอ่ในหลกัสตูร ......................................................... สาขาวิชา ............................................. โดยรับเข้าศกึษาในภาคเรียนที่ ....................... 
ปีการศกึษา ..........................  ตามรายละเอียดดงันี ้
 
รหสัวิชา วิชาที่ขอเทียบโอน 

(สถาบนัเดิม)..................................... 
สาขาวิชา ................................... 

เกรด หน่วยกิต รหสัวิชา วิชาที่เทียบโอนหน่วยกิต หน่วยกิต 

 
............... 

 
.................................................. 

 
............. 

 
............. 

 
............ 

หมวดวิชาพืน้ฐาน 
.................................................... 

 
.............. 

............... ................................................. ............. ............. ............ .................................................... .............. 

............... .................................................. ............. ............. ............ .................................................... .............. 

............... .................................................. ............. ............. ............ .................................................... .............. 
 
.............. 

 
.................................................. 

 
............. 

 
............. 

 
.............. 

หมวดวิชาบงัคบั 
.................................................... 

 
.............. 

.............. .................................................. ............. ............. .............. .................................................... .............. 

.............. .................................................. ............. ............. .............. .................................................... .............. 

.............. .................................................. ............. ............. .............. .................................................... .............. 

.............. .................................................. ............. ............. .............. .................................................... .............. 

.............. ................................................. ............. ............. .............. .................................................... .............. 

.............. .................................................. ............. ............. .............. .................................................... .............. 
 
.............. 

 
.................................................. 

 
.......... 

 
............. 

 
............ 

หมวดวิชาเลือก 
.................................................... 

 
.............. 

.............. .................................................. .......... ............. ............ .................................................... .............. 

.............. .................................................. .......... ............. ............ .................................................... .............. 

.............. .................................................. .......... ............. ............ ...................................................... .............. 
 รวม      

 
 
 
          (ลงช่ือ)  .....................................................................            
         (.................................................................................) 
                           ผู้อ านวยการหลกัสตูรฯ/ผู้แทน 
 
ค่าธรรมเนียมการโอนภายในสถาบนั 400 บาท และค่าโอนหน่วยกิต หน่วยกิตละ 200 บาท ค่าธรรมเนียมการโอนต่างสถาบนั 2,000 บาท และค่าโอนหน่วยกิต หน่วยกิตละ 200 บาท 

 


