
 
 
 

 
 

 

1.  ข้าพเจ้า ชื่อ นาย/นาง/นางสาว (ภาษาไทย)……………………………………………………………….……………………………………………………….. 
 

                                          (ภาษาอังกฤษ)…………………………………………………………………………………..………………………..……… 
 

2.  วัน / เดือน / ปีเกิด…………………………… สถานที่เกิดจังหวัด................................................  อายุ …..…... ปี  เชือ้ชาติ ..………………  
      

     สัญชาติ…..….……. ศาสนา…………..……..…  เลขประจ าตัวประชาชน  
 

3.  มีความประสงค์ขอโอนเข้าศกึษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนาร ี
    สาขาวิชา………………………………………………………………………ส านักวิชา................................................................................................ 
   เหตุผลการขอโอน (โปรดระบุ)................................................................................................................................................................. 
    ………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………… 
 

4.  ภูมิล าเนาของผู้สมัคร บ้านเลขที่……….……..… หมู่ที่ …………….. ตรอก/ซอย…………………………….….…  ถนน…………………….………….. 
     ต าบล/แขวง …………………………. อ าเภอ/เขต………………………………..จังหวัด………………….………………… รหัสไปรษณีย์ ….………….… 
     โทรศัพท์ …………………………………….. โทรศัพทเ์คลื่อนที่………………………………………….. E-mail ……..……………………….……………….. 
 

5.  สถานที่ติดต่อของผู้สมัครในระหว่างการรบัสมัคร และชื่อบุคคลใกล้ชิด................................................................................................ 
    บ้านเลขที่…………… หมู่ที่ ……………….... ตรอก/ซอย……………..……….… ถนน………………………..ต าบล/แขวง ……………..….……………. 
    อ าเภอ/เขต………………………………..จังหวัด………..………………………… รหัสไปรษณีย์ ..…………... โทรศัพท์…………………………………..… 

ประวัติการศึกษาผู้สมัคร 
 

1. ส าเร็จการศึกษาระดับ   ชั้นมธัยมศึกษา ม.6     ปริญญาตรี 
จากโรงเรียน/มหาวิทยาลัย..................................................................................................  จังหวัด..........................................…....... 
ในปีการศึกษา……………….แผนการเรียน/สาขา…………………………………………………โดยมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม……….….……… 

2. ปัจจุบันก าลังศกึษาอยู่ใน  ระดับปริญญาตร ี หรือ  ระดับบัณฑิตศกึษา  โดยมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม………..……………
มหาวิทยาลัย ……..………………………………..………………สาขาวิชา……………………………………………จังหวัด ............................................. 

   ผู้สมัครรับโอนเข้าศกึษาระดับบัณฑิตศกึษาต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษมาตรฐานใดมาตราฐานหนึ่ง ดังนี้ 
 ระดับ CEFR TOEIC IELTS TOEFL 

ITP CBT IBT 
เกณฑ์    ปริญญาโท A2 (21 ข้ึนไป) 400 3 337 93 30 
เกณฑ์   ปริญญาเอก A2 (31 ข้ึนไป) 450 3.5 400 110 36 
คะแนนผูส้มัคร โปรดระบ ุ       
วันหมดอาย ุ   โปรดระบ ุ       

 

3. สถานภาพปัจจุบันของนักศึกษา    ปกต ิ    รอพินิจ (Probation)     พ้นสภาพ    อื่นๆ ........................................... 
 

ศูนย์บริการการศึกษา ตรวจสอบเอกสาร   มีเอกสารครบตามที่ก าหนด   เอกสารไม่ครบ คือ..................................................... 
 

ลงชื่อ  ...................................................................... 
      (.......................................................................) 
       วันที่ .............................................................. 
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รปูถ่าย 
ขนาด 1 นิ้ว 

ชุดเอกสารการสมัครเพ่ือขอโอนเข้าศกึษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
 ระดับปริญญาตรี    ระดับบัณฑติศกึษา      

ประจ าภาคการศึกษาที่ ………  ปีการศึกษา…………… 

 -     -      -   -  
 



หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร 
 

ให้ผู้สมัครท าเครื่องหมาย    หน้าข้อความหลักฐานและเอกสารที่ส่ง 
1.               ใบสมัคร (ซ่ึงติดรูปถ่าย  และกรอกข้อมูลครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว) 
2.               ใบขอเทียบโอนรายวิชา 
3.               ส าเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)  
4.               รายละเอียดค าอธิบายรายวิชา (Course Description) ในหลักสูตรสาขาวิชาที่ศึกษาอยู่ 
5.               หนังสือรับรองความประพฤติ ที่ไม่มีการกระท าผิดระเบียบวินัยนกัศกึษา ของมหาวทิยาลัย/สถาบัน ที่ก าลังศกึษาอยู ่
                  (ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 
6.               หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา  
7.               ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ 
 8.               เอกสารแสดงคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (เฉพาะบณัฑิตศึกษา) ยกเว้น ผู้สมัครระดับปริญญาโททกุหลกัสูตร          

ของส านักวิศวกรรมศาสตร์  ไม่ต้องยื่นคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ( * หมายเหตุ 2) )   
    9.               ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล  (เฉพาะในกรณีทีช่ื่อ – สกลุ ในเอกสารไม่ตรงกัน) 
   10.              ค่าธรรมเนียมการสมัคร   
   11.              อื่นๆ  (โปรดระบุ) ……………………………………………………………………………………….. 
  รวมเอกสารที่ส่งทั้งสิ้น ……………. รายการ  (ส าหรับเอกสารที่ถา่ยส าเนา ให้ผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาเอกสารด้วยตนเองทุกฉบบั) 
  

 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าหลักฐานและเอกสารต่างๆ  ที่น ามาประกอบการสมัครข้างต้นเป็นเอกสารที่ถกูต้อง  อนึง่  หาก
มหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อมูล หรือหลักฐานต่างๆ ภายหลังพบว่าคุณสมบัติของข้าพเจ้าไม่เป็นไปตามระเบียบฯ ของมหาวิทยาลัย  
ข้าพเจ้ายินดีด าเนินการตามระเบียบฯ ของมหาวิทยาลัยทุกประการโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น 

 
 
 

ลงชื่อผู้สมัคร ……………………………………………. 
วันที่ ………... เดือน ………………….พ.ศ. ………….  

 
 
 
 
หมายเหตุ 
1)  หากมหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบพบว่าข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัคร หรือหลักฐานเอกสารต่างๆ ของผูส้มัครไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง   
     หรือเป็นเอกสารปลอม  มหาวทิยาลัยจะตัดสิทธิเกี่ยวกับการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีรุนารีทันท ี
2)  กรณีที่ผู้สมคัรไม่มผีลสอบความรู้ภาษาอังกฤษมาแสดงเมื่อแรกเข้าศึกษา หรือมีมาแสดงแต่คะแนนต่ ากว่าเกณฑ์รับเขา้ศึกษา ให้

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับบณัฑิตศึกษา 3 รายวชิาตามที่สาขาวิชาภาษาต่างประเทศก าหนด ภายใน 3 ภาค
การศึกษานับตั้งแตเ่ข้าศึกษา 
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ใบขอเทียบโอนรายวิชาเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

 

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................... ........................................... 
ปัจจุบันก าลังศกึษาอยู่  ระดับปริญญาตร ี ระดับบณัฑิตศกึษา 
มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย.............................................................................................. จังหวัด............................................................... 
สาขาวิชา..........................................................................................สาขาวิชา/วิชาเอก................... .................................................... 
มีความประสงคข์อเทียบโอนหน่วยกิตเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จ านวน...........วชิา  รวม..............หน่วยกิต  ดังนี้ 
 

ผู้ขอเทียบโอนกรอกรายละเอียด ส าหรับมหาวิทยาลัย / ส านักวิชา 

  ล าดับ 
 ท่ี 

รายวิชาท่ีขอเทียบโอน หน่วย 
กิต 

ผลการ 
ศึกษา 

ผลการพิจารณา เทียบเท่ารายวิชาของ มทส. หน่วย 
กิต รหัสวิชา ชื่อวิชา ได้ ไม่ได้ รหัสวิชา ช่ือวิชา 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
ทั้งนี้ได้แนบรายละเอียดค าอธิบายรายวิชาที่ขอเทียบโอนมาด้วยแล้ว รวม  

 

ลงชื่อ..........................................................................................ผู้ขอเทียบโอน   
        (.........................................................................................) 
 

เรียน  ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา 
ผลการพิจารณาเทียบโอนของส านักวิชาท่ีนกัศึกษาขอเข้าสังกัด ผลการพิจารณาเทียบโอนของส านักวิชาในรายวิชาท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ส านักวิชา.............................................................................................. 
 

สาขาวิชา............................................................................................... 
ได้พิจารณาเทียบโอนวิชาแลว้  ดังรายละเอียดขา้งต้น 
 

   ลงชื่อ........................................................................หัวหน้าสาขาวิชา 
       (................................................................................) 
 

   ลงชื่อ...............................................................................คณบดี 
        (................................................................................) 
   วันที่.................................................................................... 

 

ส านักวิชา............................................................................................ 
 

สาขาวิชา............................................................................................. 
ได้พิจารณาเทียบโอนวิชาแลว้  ดังรายละเอียดขา้งต้น 
 

   ลงชื่อ.....................................................................หัวหน้าสาขาวชิา 
       (................................................................................) 
 

   ลงชื่อ...............................................................................คณบดี 
        (................................................................................) 
   วันที่.................................................................................... 
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หนา้ท่ี........./......... 



 

 
 
 
 

 

  หนังสือรับรองความประพฤติของนักศึกษา 
 

 มหาวิทยาลัย/สถาบัน........................................................................................ 
             

 

  หนังสอืฉบับนี้ใหไ้ว้เพื่อรับรองว่า ชื่อ……………………………………………. นามสกลุ......................................... 
รหัสประจ าตัวนกัศึกษา..........................................สังกดัส านักวิชา/คณะวิชา...................................................... 
สาขาวิชา..............................................................เข้าศึกษาเมื่อวันที่…….เดือน................................ พ.ศ. ………… 
ระหว่างศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย/สถาบัน...............................................................................................................  
เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่มีการกระท าผิดระเบียบวินัยนักศึกษา  

 
 ให้ไว้   ณ   วันที่ ……………..เดือน ......................................  พ.ศ. …………… 
 
 
 
       ลงช่ือ................................................................... 
                    (..................................................................) 
                      ต าแหน่ง ................................................................... 
      ประทับตรามหาวิทยาลัย/สถาบัน เป็นส าคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา 
 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน........................................................................................ 
             

 

 หนังสอืฉบับนี้ใหไ้ว้เพื่อรบัรองว่า ชื่อ……………………………………………. นามสกลุ......................................... 
รหัสประจ าตัวนกัศึกษา..........................................สังกดัส านักวิชา/คณะวิชา...................................................... 
สาขาวิชา..............................................................เข้าศึกษาเมื่อวันที่…….เดือน................................ พ.ศ. ………… 
มีสถานภาพการเป็นนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย/สถาบัน........................................................................... 
ดังนี้              สถานภาพปกต ิ
      สถานภาพรอพินิจ  (Probation) 
      พ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจาก .......................................................... 
           ณ วันที่............เดอืน.......................................พ.ศ. ............... 
 
 

 ให้ไว้   ณ   วันที่ ……………..เดือน ......................................  พ.ศ. …………… 
 
 
 
       ลงช่ือ................................................................... 
                    (..................................................................) 
                      ต าแหน่ง ................................................................... 

ประทับตรามหาวิทยาลัย/สถาบัน เป็นส าคัญ 
 
 
 
 
 


