
ภาคการศึกษาที่........................ 
Semester 
ปการศึกษา................................ 
Academic Year 
ระบบ            ปกติ 
  System   Full time              
ระบบ            กศ.ปช. 
System   Education for All     
ระบบ           พิเศษ 

รหัสคําร ้อง (ทบ.มรอ. / ตรี – โท ๑๑) 

 

            สํานักวิชาการและประมวลผล  มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

                       Office of Academic Affairs and Registration, Roi Et Rajabhat University 

                                          คํารองขอเทียบโอนหรือยกเวนผลการเรียน 
                     Application for Transfer Credit Evaluation Course Exception 

เร่ือง           ขอโอนผลการเรียน                                        ขอยกเวนผลการเรียน 
Subject            Request Transfer Credit Evaluation                                Request for Coures exception                                              

เรียน    คณะกรรมการการพิจารณาการโอนผลการเรียนและการยกเวนผลการเรียน 
To       The Committee considered the transfer Credit Evaluation and Request for Coures exception                        
ส่ิงที่สงมาดวย  1. สําเนาใบรายงานผลการเรียน จํานวน    1 ชุด  
Enclosure                                  Transcript copy              

ขาพเจา นาย/นางสาว/นาง/อื่น ๆ (โปรดระบุ).................................................................................สาขาวิชา......................................... 
Mr./Miss/Mrs./other (specify)  ชื่อ-สกุล(ตัวบรรจง) Name-family name (in block letters)                                     Program 
รหัสประจําตัวนักศึกษา..................................................................................................................................................................................................                                               
        Student ID  

กําลังศึกษาอยูในระดับ            ปริญญาตรี 4 ป          ปริญญาตรี 5 ป       ปริญญาโท         ป.บัณฑิต                                    

ช้ันปที/่รุนที.่..........................................หลักสูตร.........................................................หมายเลขโทรศัพท............................................  
Present Class                                   Curriculum                                                     Phone  number 
มีความประสงคจะขอ  ยกเวนผลการเรียน ขอโอนผลการเรียนที่เรียนมาแลวจาก สถาบัน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย………………………………………………….……… 
Request for Course Exception/ Transfer Credit Evaluation  from  

ซ่ึงในขณะน้ัน ขาพเจาเปนนักศึกษาระดับ        อนุปริญญา  ปริญญาตรี  สาขาวิชา................................................................................... 
   Where I  Undertook                                      diploma                  Oachelor degree in program 

       สําเร็จการศึกษาในระดับดังกลาวแลว 

       Complete Bachelor degree 

       ยังไมสําเร็จการศึกษาในระดับดังกลาว 

       Not yet finish Bacheler degree 

       ยังไมสําเร็จการศึกษา แตไดพนสภาพการเปนนักศึกษา เพราะลาออก 

       Not yet complete by resignation 

       ขอโอนสภาพเปนนักศึกษา จากระบบปกติ เปนระบบ กศ.ปช. 
       Transfer student Status from full time to education for all 

 อน่ึง ขาพเจาขอ ยกเวนผลการเรียน /ขอโอนผลการเรียน ครั้งน้ี จํานวน.......................รายวิชา............................หนวยกิต 

 I request for course exception /Transfer credit evaluation amounting to                     subject                          credit 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา         

Please be to consider    

ความเห็นของกลุมงานประมวลผลการศึกษา 
Comment Head of Evaluation Processing 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
Comment  

          ขอยกเวนผลการเรียน จํานวน.......................นก. 
          หนวยกิตละ 20 บาท 
            request for course exception       
           ขอโอนผลการเรียนชําระคาธรรมเนียม   100 บาท 
            Transfer credit evaluation 
           ขอยกเวนวิชาชีพครู  จํานวน...................นก. 
          รวมเปนเงิน..................................................บาท 
ลงนาม/Signature................................................ 

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

                                   Date 

         อนุมัติ                          ไมอนุมัติ 
ลงชื่อ........................................ฝายหลักสูตร 
         อนุมัติ                          ไมอนุมัติ 
ลงชื่อ........................................กลุมงานประมวลผลการศึกษา 
         อนุมัติ                          ไมอนุมัติ 
ลงชื่อ........................................ผอ.สํานักวิชาการและประมวลผล 
ฝายการเงิน 
ชําระคาธรรมเนียมเรียบรอยแลว 

ใบเสร็จเลมที่……………………เลขที่………………..……… 

ลงชื่อ……………………………………………(…………….../………………../…………….……) 
 

ลงช่ือ/Signature ......................................................นักศึกษา/Student 
                 (...............................................) 

ลงช่ือ/Signature......................................................อาจารยที่ปรึกษา/ Advisor 
                 (...............................................) 
 

 

 

 

ขาพเจา นาย/นางสาว/นาง/อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)..........................................................................สาขาวิชา................................................... 
Mr./Miss/Mrs./other (specify)  ชื่อ-สกุล(ตัวบรรจง) Name-family name (in block letters)                            Program 
หลักสูตร.......................................รหัสประจําตัวนักศึกษา..........................................ช้ันปที่/รุนที่................นักศึกษาระบบภาค..............
Curriculum                                          Student ID    Present class               Student Sector 
ไดยื่นคํารองขอ         ยกเวนผลการเรียน         โอนผลการเรียน  ในภาคการศึกษาที่...........................ปการศึกษา............................. 
                  request for course exception      Transfer credit evaluation    Semester                     Academic Year 
เจาหนาที่รับคํารอง(Officer)ลงชื่อ(Signature)......................................................(................./.............../................) (Date)                มีตอดานหลัง 
 



 

 

 

1. รายวิชาการศึกษาท่ัวไป  / เลือกเสรี  
General education courses / elective course 

ที่ 
No 

รหัสวิชา 

Subject code 

รายวิชาที่เรียนมาแลว 

Subjects that complete study 

จํานวน นก. 
     credit 

รายวิชาที่ยกเวน/เทียบโอน 

Subject to the exception./ 

Transfer 

จํานวน นก. 
     credits 

หมายเหตุ 
Note 

       
       
       
       
       
       
       
 

2. รายวิชาเน้ือหา,วิชาชีพครู,ฝกประสบการณ 
Core course , Teacher, Practicum 

ที่ 
No 

รหัสวิชา 

Subject code 

รายวิชาที่เรียนมาแลว 

Subjects that complete study 

จํานวน นก. 
     credit 

รายวิชาที่ยกเวน/เทียบโอน 

Subject to the exception./ 

Transfer 

จํานวน นก. 
     credits 

หมายเหตุ 
Note 

       
       
       
       
       
       
       
 

 

ลงช่ือ/Signature....................................................นักศึกษา/Student 

                       (.............../.............../..............) 
                                               Date 

 

รายวิชาท่ีขอ         เทียบโอนผลการเรียน              ยกเวนผลการเรียน 
  Course          Transfer credit evaluation             request for course exception 

exception 


