
ท.01 

เลขที่รับ.................................. 
วันที่รับ.................................... 
เวลา....................................น. 
ผู้รับ......................................... 
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แบบค าร้องทั่วไป 
 
วันที่……………………………………………… 
 

เรื่อง  ……………………………………………………………………………………………………………. 
 

เรียน  …………………………………………………………………………………………………………… 
 

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………………………………………………………… 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา............................................................สาขาวิชา............................................................
ชั้นปีที่.............วิทยาลัย............................................................................อยู่บ้านเลขท่ี.............หมู.่................. .. 
ซอย...........................ถนน.........................................................ต าบล/แขวง......................................................
อ าเภอ/เขต..........................................จังหวัด.........................................................รหัสไปรษณีย์...................... 
โทรศัพท์.........................................E-mail…………………………………………………………………………………………….. 
 

มีความประสงค์ขอ…………………………………………………………………………………………............................ 
.................................................................................... ........................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
 

เนื่องจาก............................................................................................................................. ................... 
............................................................................................. ............................................................................... 
............................................................................................................................. ...............................................  
   

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

 นักศึกษา 
ความเห็น/ค าสั่ง 
 .........................................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................  

 
ลงชื่อ...................................................... 

(......................................................) 
 
 ต าแหน่ง………………………………………………… 



ท.02 

เลขที่รับ.................................. 
วันที่รับ.................................... 
เวลา....................................น. 
ผู้รับ......................................... 
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แบบค าร้องขอผ่อนผันการช าระเงิน 
 

วันท่ี……………………………………………….. 

เรื่อง  ขอผ่อนผันการช าระเงิน 
เรียน   ……………………………………………………………………………………….. 
 
 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………………………รหัสประจ าตัวนักศึกษา......................................... 
สาขาวิชา...........................................................ชั้นปีที่.............วิทยาลัย.......................................................อยู่บ้านเลขท่ี............ 
หมู่...........ซอย...........................ถนน..........................................ต าบล/แขวง..................................อ าเภอ/เขต........................... 
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณยี์......................โทรศัพท์.........................................E-mail………………………………… 

 

มีความประสงค์ขอผ่อนผันการช าระเงินบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมฯ ภาคเรียนท่ี............../..................  
เป็นจ านวนเงิน.........................บาท (ตัวอักษร..................................................................................................) พร้อมท้ังค่าปรับ
ในการลงทะเบียนเรียนล่าช้ากว่าก าหนด จ านวน.........................บาท (ตัวอักษร........................................................................)  
(วันละ 50 บาท แต่ไม่เกิน 500 บาท) รวมเป็นเงิน....................บาท (ตัวอักษร................................................................) 
เนื่องจาก (ระบุเหตผุลที่ล่าช้า)  ...................................................................................................................................................  
และจะช าระเงินดังกล่าวให้แก่วิทยาลัย ภายในวันท่ี...........เดือน................................พ.ศ................(ก่อนวันสอบกลางภาคเรียน
ที่ขอผ่อนผัน) 

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

         นักศึกษา 
         วันท่ี.............เดือน....................พ.ศ.................. 
 

1. ความเห็นอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 เห็นควรอนุญาต  อื่นๆ (ระบุ) ………………………… 
 

         ลงช่ือ..................................................... 
              (......................................................) 
              ................/...................../.............. 

3. ความเห็นผู้อ านวยการวิทยาลัย 
 อนุญาต ให้ช าระภายในวันท่ี......./........./........ 
 ไม่อนุญาต 

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

            ................/...................../.............. 
2. ความเห็นงานการเงินวิทยาลัย 
 เห็นควรอนุญาต  อื่นๆ (ระบุ) ………………………… 

         ลงช่ือ..................................................... 
              (......................................................) 
              ................/...................../.............. 

4. เสนออาชีวศึกษาบัณฑิต 
 ทราบ 

         ลงช่ือ..................................................... 
              (......................................................) 
               ผู้อ านวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต 
              ................/...................../.............. 

 



ท.03 

เลขที่รับ.................................. 
วันที่รับ.................................... 
เวลา....................................น. 
ผู้รับ......................................... 

 

                 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2  
                 INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION : NORTHEASTERN REGION 2 
 

แบบค าร้องขอลงทะเบยีน/ช าระค่าลงทะเบียนล่าช้า 
วันท่ี……………………………………………… 

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………………………รหัสประจ าตัวนักศึกษา......................................... 
สาขาวิชา...........................................................ชั้นปีที่.............วิทยาลัย.......................................................อยู่บ้านเลขท่ี............ 
หมู่...........ซอย...........................ถนน..........................................ต าบล/แขวง..................................อ าเภอ/เขต........................... 
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณยี์......................โทรศัพท์.........................................E-mail………………………………… 
มีความประสงค ์

 ขอลงทะเบียนและช าระค่าลงทะเบียนล่าช้า (แนบใบลงทะเบียน) 
 ขอช าระค่าลงทะเบียนล่าช้า (แนบใบแจ้งยอดการช าระเงิน) 

 ประจ าภาคเรียนท่ี............/................เนื่องจาก............................................................................................................. 
ลงช่ือ............................................นักศึกษา 

   (............................................) 
ความเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษา................................................................................................................................................... 

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

ความเห็นของงานทะเบียน........................................................................................................................................................... 
      ลงช่ือ............................................... 

   (............................................) 
ความเห็นของผู้อ านวยการวิทยาลัย  อนุญาต   ไม่อนุญาต 

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

1. งานการเงินวิทยาลัย 
ค่าบ ารุงการศึกษา      ……………….บาท 
ค่าลงทะเบียน ทฤษฎ…ี..หน่วยกิตละ .......บาท      ……………….บาท 
     ปฏิบัต…ิ..หน่วยกิตละ .......บาท     ……………….บาท 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา .     ...…………….บาท 
ค่าบริการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย     ……………….บาท 
ค่าบ ารุงห้องสมุด       ……………….บาท 
ค่าบ ารุงกิจกรรมนักศึกษา      ……………….บาท 
ค่าประกันอุบัติเหต ุ       ……………….บาท 
ค่าสาธารณูปโภคเพื่อการศึกษา     ……………….บาท 
ค่าบ ารุงห้องพยาบาล     ……………….บาท 
ค่าปรับการลงทะเบียนล่าชา้.......วันๆ 50 บาท     ……………….บาท 
(ไม่เกิน 500.- บาท) รวมเงินทั้งสิ้น     ……………….บาท 

   (........................................................................) 
เล่มที่ / เลขที่ใบเสร็จรับเงิน...........…………………………………….............. 

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

หัวหน้างานการเงินวิทยาลัย 
................/...................../.............. 

2. เสนออาชีวศึกษาบัณฑิต 
 ทราบ 

 
ลงชื่อ...................................................... 

(......................................................) 
ผู้อ านวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต 

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



ท.04 

เลขที่รับ.................................. 
วันที่รับ.................................... 
เวลา....................................น. 
ผู้รับ......................................... 
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แบบค าร้องขอลาพักการศึกษา / รักษาสภาพ และขอกลับเข้าศึกษา 
            วันท่ี………………………………………… 

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………………………รหัสประจ าตัวนักศึกษา........................................ 
สาขาวิชา...........................................................ชั้นปีที่.............วิทยาลัย.......................................................อยู่บ้านเลขท่ี............ 
หมู่...........ซอย...........................ถนน..........................................ต าบล/แขวง..................................อ าเภอ/เขต........................... 
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณยี์......................โทรศัพท์.........................................E-mail………………………………… 
มีความประสงค์ 

 ขอลาพักการศึกษา/รักษาสภาพ ภาคเรียนท่ี............ปีการศึกษา...................เนื่องจาก.......................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าเคยลาพักการศึกษามาแล้ว (ถ้ามี) ครั้งท่ี 1 เมื่อภาคเรยีนที่......................ปีการศึกษา............................. 
 ครั้งท่ี 2 เมื่อภาคเรยีนที่......................ปีการศึกษา............................. 
 ขอกลับเข้าศึกษา เนื่องจากการลาพักการศึกษา ภาคเรียนที่................ปีการศึกษา....................... 
 

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

นักศึกษา 
ความเห็นของอาจารย์ท่ีปรึกษา................................................................................................................................................... 
 

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

 
1.  ความเห็นงานทะเบียน 
 เห็นควรอนุมัติ 
 อื่นๆ (ระบุ) ……………………………………................... 

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

 

3.  บันทึกงานการเงินวิทยาลัย  
     ได้รบัช าระเงินค่า 
      ค่ารักษาสภาพ จ านวนเงิน........................บาท 
      ค่าคืนสภาพ    จ านวนเงิน……………………บาท 
                          รวมเป็นเงิน......................บาท 

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

 
2.  ความเห็นผู้อ านวยการวิทยาลัย 
 อนุมัติ 
 ไม่อนุมัติ 

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

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

4.  เสนออาชีวศึกษาบณัฑิต 
 ทราบ 

 
ลงชื่อ...................................................... 

  (......................................................) 
ผู้อ านวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต 

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

 
 



ท.05 

เลขที่รับ.................................. 
วันที่รับ.................................... 
เวลา....................................น. 
ผู้รับ......................................... 
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แบบค าร้องขอเพิ่ม / ถอนวิชาเรียน 
วันท่ี………………………………………………………. 

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………………… รหัสประจ าตัวนักศึกษา............................... 
สาขาวิชา..........................................................ชั้นปีท่ี.........วิทยาลัย....................................................................มีความประสงค์
ขอเพิ่ม / ถอนวิชาเรียน ประจ าภาคเรียนที่................ปีการศึกษา.......................ดังนี ้

ล าดับที ่ รายการ รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวนหน่วยกิต เวลา

เรียน 
ลงนาม 

อาจารย์ผู้สอน ทฤษฎี ปฏิบตั ิ รวม 

1 
 เพิ่ม 
 ถอน 

       

2 
 เพิ่ม 
 ถอน 

       

3 
 เพิ่ม 
 ถอน 

       

4 
 เพิ่ม 
 ถอน 

       

5 
 เพิ่ม 
 ถอน 

       

 

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

นักศึกษา 

 
ลงช่ือ...................................................... 

                  (......................................................) 
อาจารย์ที่ปรึกษา 

ความเห็นงานทะเบียนวิทยาลัย   เห็นควรอนุมัติ   อื่นๆ (ระบุ) ……………………………………................... 
ลงช่ือ........................................................ 

(......................................................) 
ความเห็นของผู้อ านวยการวิทยาลัย  อนุมัติ   ไม่อนุมัต ิ

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

1. ส าหรับงานการเงินวิทยาลยั 
ค่าธรรมเนียม เพิ่ม / ถอนวิชาเรียน                             …50.….บาท 
ค่าลงทะเบียนเพิ่มวิชาเรียนทฤษฎ…ี..หน่วยกิตละ 150 บาท...……….บาท 
                   ปฏิบัต…ิ..หน่วยกิตละ 200 บาท.………….บาท 
       รวมเงินทั้งสิ้น………………….……….บาท 

 ตัวหนังสือ (....................................................................) 
เล่มที่ / เลขที่ใบเสร็จรับเงิน............................……………………………………. 

 ลงชื่อ...................................................... 
 (......................................................) 
                                                หัวหน้างานการเงินวิทยาลัย 
  ................/...................../.............. 

2. เสนออาชีวศึกษาบัณฑิต 
 ทราบ 
 

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

    ผู้อ านวยการอาชวีศึกษาบัณฑิต 
     ................/...................../.............. 

ขอให้นักศึกษาปฏิบตัิตามขั้นตอน ดังน้ี 
1. ให้นักศึกษายื่นแบบเพิ่ม/ถอนวิชาเรียน โดยให้อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา ลงนามให้เรียบร้อย 
2. ให้น าแบบเพิ่ม/ถอนวิชาเรียน ไปที่งานทะเบียนวิทยาลัย เพื่อคิดค่าหนว่ยกิตและค่าธรรมเนียม แลว้น าไปช าระเงินที่งานการเงินวิทยาลัย 
3. น าแบบเพิ่ม/ถอนวิชาเรียนที่ช าระเงินเรียบร้อยแล้วไปคืนที่งานทะเบียนวิทยาลัย (โดยขอให้นกัศึกษาถา่ยส าเนาไว้ 1 ชดุ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน) 



ท.06 

เลขที่รับ.................................. 
วันที่รับ.................................... 
เวลา....................................น. 
ผู้รับ......................................... 
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แบบค าร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต 
 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………………………………………………………………….………… 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา............................................................เลขบตัรประจ าตัวประชาชน.........................................................  
ช่ือภาษาอังกฤษ(Mr./Miss./Mrs.)..........................................................นามสกลุภาษาอังกฤษ.................................................... 
วิทยาลัย....................................................................................สาขาวิชา...................................................................................... 
วัน/เดือน/ปีเกิด (ภาษาไทย)........................................................วัน/เดือน/ปีเกดิ (อังกฤษ)........................................................ 
ที่อยู่ปัจจุบัน (ภาษาไทย) เลขท่ี.......................หมู่........................ซอย...........................ถนน....................................................... 
ต าบล/แขวง......................................................อ าเภอ/เขต..........................................จังหวัด..................................................... 
รหัสไปรษณีย์.......................โทรศพัท์ (บ้าน)...............................โทรศัพท์มือถือ (ที่สามารถติดต่อได้)......................................... 
E-mail……………….……………….…………………………………....... 

 ข้าพเจ้าขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตเนื่องจาก สอบได้ครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรแล้ว และสภาสถาบัน 
การอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ได้อนุมัติให้ส าเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่  1  2  
 ฤดูร้อน ปีการศึกษา............................... 
หมายเหตุ  แนบรูปถ่ายสวมครุย ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 6 รูป 
 
       ลงชื่อ................................................. 
             (................................................) 
                  นักศึกษา 
 
1.  ส าหรับงานการเงินสถาบัน 3.  ส าหรับนักศึกษา (เมื่อมาติดตอ่รับใบแสดงผลการศึกษา) 
   ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต                                        1,200 บาท      ข้าพเจา้ได้รับเอกสารใบแสดงผลการศึกษาจ านวน 2 ฉบับ 
   ค่าใบแสดงผลการศึกษา 2 ฉบับๆ ละ 100 บาท           200 บาท   และหนังสือส าคัญรับรองการอนุมัติปรญิญาฯ แลว้ 
                                    รวมเป็นเงินทั้งสิ้น           1,400 บาท  
                      ตัวหนังสือ (หนึ่งพันสีร่้อยบาทถว้น)  
  รับช าระแล้ว เล่มที่/เลขที่ใบเสร็จรับเงิน...........................................                    ลงชื่อ...................................................... 
                  ลงชื่อ......................................................                        (.......................................................) 
                       (.......................................................)                                         นักศึกษา 
                               หัวหนา้กลุ่มงานการเงิน                        ............../..................../................... 
                       ............../..................../...................  

2.  ส าหรับอาชีวศึกษาบัณฑติ ส าหรับให้นักศึกษากรอกที่อยู ่
      ทราบ ส่งเอกสารพิธีพระราชทานปรญิญาบตัร 
 รหัสนักศึกษา............................................................. 
                  ลงชื่อ...................................................... ชื่อ................................................นามสกุล.......................................... 
                       (.......................................................) บ้านเลขที่..................หมู่..............ซอย................................................. 
                          ผูอ้ านวยการอาชวีศึกษาบัณฑิต ถนน...................................ต าบล/แขวง............................................... 
                       ............../..................../................... อ าเภอ/เขต..........................................จังหวัด..................................... 
 รหัสไปรษณีย์ 

 



ท.07 

เลขที่รับ.................................. 
วันที่รับ.................................... 
เวลา....................................น. 
ผู้รับ......................................... 
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แบบค าร้องขอส าเร็จการศึกษา 
วันท่ี…………………………………………………  

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………………………………………………………………….………… 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา............................................................เลขบตัรประจ าตัวประชาชน.........................................................  
ช่ือภาษาอังกฤษ(Mr./Miss./Mrs.)..........................................................นามสกลุภาษาอังกฤษ.................................................... 
วิทยาลัย....................................................................................สาขาวิชา...................................................................................... 
วัน/เดือน/ปีเกิด (ภาษาไทย)........................................................วัน/เดือน/ปีเกดิ (อังกฤษ)........................................................ 
ที่อยู่ปัจจุบัน (ภาษาไทย) เลขท่ี.......................หมู่........................ซอย...........................ถนน....................................................... 
ต าบล/แขวง......................................................อ าเภอ/เขต..........................................จังหวัด..................................................... 
รหัสไปรษณีย์.......................โทรศพัท์ (บ้าน)...............................โทรศัพท์มือถือ (ที่สามารถติดต่อได้)......................................... 
E-mail……………….……………….…………………………………....... 

ขณะนี้ศึกษาระดับปริญญาตรี มีหน่วยกิตสะสม ดังน้ี 

 ก่อนถึงภาคการเรียนปัจจุบัน จ านวน........................หน่วยกิต 

 ก าลังศึกษาภาคเรียนปัจจุบัน จ านวน........................หน่วยกิต 
รวม    จ านวน........................หน่วยกิต 

 

ข้าพเจ้าขอแจ้งส าเร็จการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 2 ฤดูร้อน ปีการศึกษา....................................... 
 

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

     นักศึกษา 
หมายเหตุ หากนักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาในภาคการเรียนที่ได้ยื่นค าร้องแบบขอส าเร็จการศึกษาไว้ ให้นักศึกษาแจ้งส าเร็จ 
              การศึกษาใหม่ในภาคการเรียนถัดไป 
1. ความเห็นอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 ศึกษาครบหลักสูตรแล้ว แจ้งขอส าเร็จการศึกษาได้ 

 
ลงช่ือ...................................................... 

                    (......................................................) 
     อาจารย์ที่ปรึกษา 

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

2. ความเห็นงานทะเบียนวิทยาลยั 
 เห็นควรอนุญาต 

 
ลงช่ือ...................................................... 

       (......................................................) 
      หัวหน้างานทะเบียน 

      ................/...................../.............. 
3. ความเห็นผู้อ านวยการวิทยาลัย 
 อนุมัติ 
 ไม่อนุมัต ิ……………………………………................... 

 
ลงช่ือ...................................................... 

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

4. เสนออาชีวศึกษาบัณฑิต 
 ทราบ 

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

   ผู้อ านวยการอาชีวศึกษาบัณฑติ 
    ................/...................../.............. 

 



ท.08 

เลขที่รับ.................................. 
วันที่รับ.................................... 
เวลา....................................น. 
ผู้รับ......................................... 
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แบบค าร้องขอเอกสารการศึกษา 
วันท่ี…………………………………………………… 

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………………………………………………………………….………… 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา............................................................เลขบตัรประจ าตัวประชาชน.........................................................  
ช่ือภาษาอังกฤษ(Mr./Miss./Mrs./Etc.)......................................................................................................................................... 
นามสกลุภาษาอังกฤษ.................................................................................................................................................................... 
คณะวิชา.................................................................สาขาวิชา.....................................................................ช้ันปีท่ี……................... 
วัน/เดือน/ปีเกิด (ภาษาไทย).........................................................วัน/เดือน/ปีเกิด (อังกฤษ)........................................................ 
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขท่ี........................หมู่........................ซอย..............................................ถนน....................................................... 
ต าบล/แขวง......................................................อ าเภอ/เขต..........................................จังหวัด..................................................... 
รหัสไปรษณีย์..................................................................โทรศัพท์ (บา้น)...................................................................................... 
โทรศัพท์มือถือ (ที่สามารถติดต่อได้)................................................E-mail……………….……………….…………………………………....... 
มีความประสงค์ขอ 
(ส าหรับนักศึกษาปัจจุบัน) 
 ใบรับรองเรียนครบตามหลักสูตร.......................ฉบับ (กรณีที่เกรดออกครบทุกภาคการศึกษา) 
 ใบรับรองการเป็นนักศึกษา  ไทย.......................ฉบับ  อังกฤษ.......................ฉบับ 
 ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)  ไทย.......................ฉบับ  อังกฤษ.......................ฉบับ 
 อื่นๆ (ระบุ).................................................................................................................................. 
(ส าหรับบัณฑิตที่มาขอเอกสารเพิ่มเติมภายหลัง) ส าเร็จการศึกษาภาคการเรียนที่......................ปกีารศึกษา...................... 
 ใบรับรองส าเร็จการศึกษา  ไทย.......................ฉบับ  อังกฤษ.......................ฉบับ 
 ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)  ไทย.......................ฉบับ  อังกฤษ.......................ฉบับ 
 อื่นๆ (ระบุ).................................................................................................................................. 
 
 

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

นักศึกษา/บัณฑิต 
 

1. ความเห็นงานทะเบียนวิทยาลัย 
เรียนผู้อ านวยการวิทยาลัย เพือ่โปรด 
 มอบงานทะเบียนวิทยาลัย 
 เสนออาชีวศึกษาบัณฑิต 
 

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

หัวหน้างานทะเบียน 
................/...................../.............. 

2. ส าหรับงานการเงินวิทยาลยัหรือกลุ่มงานการเงินสถาบัน 
     จ านวน..............ฉบับ ฉบับละ.100..บาท รวม.......……...….บาท 

ตัวหนังสือ (......................................................) 
รับช าระเงินแล้ว เล่มที่/เลขที่ใบเสร็จรับเงิน............................ 

 
ลงชื่อ...................................................... 

(......................................................) 
เจ้าหน้าที่งานการเงิน 

................/...................../.............. 
3. ค าสั่งผู้อ านวยการวิทยาลัย 
 มอบงานทะเบียนวิทยาลัย 
 เสนออาชีวศึกษาบัณฑิต 
 

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

ผู้อ านวยการวิทยาลัย 
................/...................../.............. 

 

4. อาชีวศึกษาบัณฑติ 
 ทราบ 
 ด าเนินการแล้ว 

 
ลงชื่อ...................................................... 

(......................................................) 
ผู้อ านวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต 
................/...................../.............. 

 
 

ใช้รูปถ่ายนักศึกษา ขนาด 1 น้ิว ต่อ 1 ฉบับ 

ใช้รูปถ่ายสวมครยุ ขนาด 1 น้ิว ต่อ 1 ฉบับ 



ท.09 

เลขที่รับ.................................. 
วันที่รับ.................................... 
เวลา....................................น. 
ผู้รับ......................................... 
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แบบค าร้องขอโอนผลการศึกษา 
 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………………………รหัสประจ าตัวนักศึกษา........................................ 
สาขาวิชา...........................................................ชั้นปีที่.............วิทยาลัย.......................................................อยู่บ้านเลขท่ี............ 
หมู่...........ซอย...........................ถนน..........................................ต าบล/แขวง..................................อ าเภอ/เขต........................... 
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณยี์......................โทรศัพท์.........................................E-mail………………………………… 
มีความประสงค์ขอโอนผลการเรียนดังต่อไปนี้ 

ล าดับ

ท่ี 

รายวิชาที่ขอโอนจากสถานศึกษาเดิม รายวิชาที่รับโอนในหลักสูตร ผลการพิจารณา 
หมาย

เหตุ รหัสวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

เกรด รหัสวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

ได้ ไม่ได้ 
น ท ป น ท ป 

               

               

               

               

               

 
ลงช่ือ...............................................    ลงช่ือ...................................................... 
      (..............................................) นักศึกษา       (......................................................) อาจารย์ที่ปรึกษา 
      ................/...................../..............   ................/...................../.............. 
ความเห็นงานทะเบยีนวิทยาลยั   เห็นควรเสนอสถาบันฯ พิจารณา 

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

................/...................../.............. 
เสนอสถาบันฯ พิจารณา 

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

ผู้อ านวยการวิทยาลัย 
 ................/...................../.............. 

1.ความเห็นกรรมการวชิาการ สถาบัน 
 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย (ระบ)ุ……………………................... 

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

2. ความเห็นอาชวีศึกษาบัณฑติ  
 เห็นด้วย        ไม่เห็นด้วย (ระบุ)……………………................... 

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

    ................/...................../.............. 
3. ความเห็นผู้อ านวยการสถาบัน  
 อนุมัติ         ไม่อนุมัติ เพราะ..........................………….......... 

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

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

4. งานทะเบียนวิทยาลัย 
 ทราบ           แจ้งงานวัดผลและประเมินผล 
 

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

   ................/...................../.............. 
5. งานวัดผลและประเมินผลวิทยาลยั 
 ทราบ  

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

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



ท.10 

เลขที่รับ.................................. 
วันที่รับ.................................... 
เวลา....................................น. 
ผู้รับ......................................... 
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แบบค าร้องขอเทียบโอนผลการศึกษา 
วันที่…………….………………………………………………… 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................................................รหัสประจ าตัวนักศึกษา........................................................... 
สาขาวิชา...............................................................ชั้นปีที่...............วิทยาลัย..............................................................................อยู่บ้านเลขที่................
หมู่ที่.............ซอย.................................ถนน.......................................ต าบล/แขวง...............................อ าเภอ/เขต.......................................................
จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์..........................................E-mail…………………………..…………………………….. 
ส าเร็จการศึกษาระดบั...................................................จาก.....................................................................................................(ชื่อสถานศึกษาที่ส าเร็จ) 
มีความประสงค์ขอเทียบโอนผลการศึกษาที่ศึกษามาจากสถานศึกษาเดิม เพื่อยกเว้นรายวิชาระดับปริญญาตรี ดังต่อไปนี้ 

ล าดับ

ท่ี 

รายวิชาหลักสูตรเดิม รายวิชาที่ ผลการพิจารณา 
หมาย

เหตุ รหัสวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

เกรด รหัสวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

ได้ ไม่ได้ 
น ท ป น ท ป 

               

               

               

               

               

 
 

ลงชื่อ......................................................    ลงชื่อ...................................................... 
      (......................................................) นักศึกษา       (......................................................) อาจารย์ที่ปรึกษา 
       ................/...................../..............   ................/...................../.............. 
ความเห็นงานทะเบียนวิทยาลัย   เห็นควรเสนอสถาบันฯ พิจารณา 

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

เสนอสถาบันฯ พิจารณา 
ลงชื่อ...................................................... 
      (......................................................)  
                ผูอ้ านวยการวิทยาลัย 

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

1.ความเห็นกรรมการวชิาการ สถาบัน 
 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย (ระบ)ุ……………………................... 

 

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

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

2. ความเห็นอาชวีศึกษาบัณฑติ  
 เห็นด้วย          ไม่เห็นด้วย (ระบุ)……………………................... 

 

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

................/...................../.............. 
3. ความเห็นผู้อ านวยการสถาบัน  
 อนุมัติ          ไม่อนุมัติ เพราะ..................................... 

 

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

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

4. งานทะเบียนวิทยาลัย 
 ทราบ            แจ้งงานวัดผลและประเมินผล 

 
ลงชื่อ...................................................... 

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

5. งานวัดผลและประเมินผลวิทยาลยั 
 ทราบ  

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

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



ท.11 

เลขที่รับ.................................. 
วันที่รับ.................................... 
เวลา....................................น. 
ผู้รับ......................................... 
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แบบค าร้องขอลงทะเบยีนเรียนแทนรายวิชาที่มีค่าระดับคะแนน 0 
วันท่ี…………………………………………………… 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)............................................................รหัสประจ าตัวนักศึกษา........................................ 
สาขาวิชา...............................................................ช้ันปีท่ี...............วิทยาลัย.................................................................................. 
อยู่บ้านเลขที่................หมู่ที่.............ซอย.................................ถนน.......................................ต าบล/แขวง...................................
อ าเภอ/เขต..........................................................จังหวดั...........................................................รหัสไปรษณีย์...............................
โทรศัพท์..............................................................E-mail……………………………………………………………………………………………….. 
มีความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนแทนรายวิชาเพื่อขอแก้คะแนน (0) ประจ าภาคเรียนที่.........ปีการศึกษา................ดังนี้ 

ล าดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 
ภาคเรียน/ 
ปีการศึกษา  

ที่ได้รับค่า (0) 

ต้องการลงรายวิชาอื่น 
แทนรายวิชาเดิม หมายเหต ุ

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
       
       
       
       
       

 

ลงช่ือ...................................................... 
 (......................................................) 
 นักศึกษา 
1.  ความเห็นอาจารย์ท่ีปรึกษา 

……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

 

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

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

2.  ความเห็นของประธานหลักสตูร 
 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรไม่อนุมัตเิพราะ……………… 

 

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

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

3.  ความเห็นผู้อ านวยการวิทยาลัย 
 อนุมัติ    ไม่อนุมตัิ เพราะ............................ 

 

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

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

4.  งานทะเบียนวิทยาลัย 
 ทราบ     แจ้งงานวัดผลและประเมินผลวิทยาลัย 

 

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

                       ................/...................../.............. 
5.  งานวัดผลและประเมินผลวิทยาลัย 
 ทราบ 

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

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

6.  เสนออาชีวศึกษาบัณฑิต 
 ทราบ 

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

ผู้อ านวยการอาชีวศึกษาบณัฑิต 
................/...................../.............. 



ท.12 

เลขที่รับ.................................. 
วันที่รับ.................................... 
เวลา....................................น. 
ผู้รับ......................................... 
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แบบค าร้องขอลงทะเบยีนเรียนซ้ า (Regrade) 
วันท่ี…………………………………………………… 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)............................................................รหัสประจ าตัวนักศึกษา........................................ 
สาขาวิชา...............................................................ช้ันปีท่ี...............วิทยาลัย.................................................................................. 
อยู่บ้านเลขที่................หมู่ที่.............ซอย.................................ถนน.......................................ต าบล/แขวง...................................
อ าเภอ/เขต..........................................................จังหวัด...........................................................รหัสไปรษณีย์...............................
โทรศัพท์..............................................................E-mail……………………………………………………………………………………………….. 
มีความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนซ้ า (Regrade) ประจ าภาคการเรียนท่ี......................ปีการศึกษา....................... 
ซึ่งในภาคเรียนดังกล่าวนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนปกติแล้ว จ านวน.....................หน่วยกิต และในภาคเรียนที่ผ่าน มาได้      
ค่าระดับคะแนน เฉลี่ยสะสม............................. 

รายวิชาที่ขอลงทะเบียนเรียนซ้ า 
เคยลงทะเบยีนเมื่อ 

ภาคเรียน/ปีการศึกษา 

เกรดที่
ได้รับ 

 
หมายเหต ุล าดับ

ที่ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา 

      
      
      
      

 
ลงชื่อ...................................................... 

 (......................................................) 
 นักศึกษา 
1. ความเห็นอาจารยท์ี่ปรึกษา 

……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 
 

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

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

2. ความเห็นของประธานหลักสตูร 
 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรไม่อนุมัติเพราะ……………………… 

 
ลงชื่อ...................................................... 

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

3. ความเห็นผู้อ านวยการวิทยาลัย 
 อนุมัติ      ไม่อนุมัติ เพราะ............................................. 

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

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

4. งานทะเบียนวิทยาลัย 
 ทราบ 

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

 
5.  เสนออาชีวศึกษาบัณฑิต 
 ทราบ 

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

ผู้อ านวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต 
................/...................../.............. 

 



ท.13 

เลขที่รับ.................................. 
วันที่รับ.................................... 
เวลา....................................น. 
ผู้รับ......................................... 
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แบบค าร้องขอแก้ระดบัคะแนนไม่สมบูรณ ์(ม.ส.)  
 

   วันท่ี…………………………………………………… 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)............................................................รหัสประจ าตัวนักศึกษา........................................ 
สาขาวิชา...............................................................ช้ันปีท่ี...............วิทยาลัย.................................................................................. 
อยู่บ้านเลขที่................หมู่ที่.............ซอย.................................ถนน.......................................ต าบล/แขวง...................................
อ าเภอ/เขต..........................................................จังหวดั...........................................................รหัสไปรษณีย์...............................
โทรศัพท์..............................................................E-mail……………………………………………………………………………………………….. 
มีความประสงค์ขอแก้ระดับคะแนนไม่สมบูรณ ์(ม.ส.) ประจ าภาคเรียนที่.....................ปีการศึกษา..................ดงัรายวิชาต่อไปน้ี 

ล าดับ

ที่ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม ชื่ออาจารย์ผู้สอน ลงนามผู้สอน 

      

      

      

      

      

      

      

 
ลงช่ือ...................................................... 

 (......................................................) 

 นักศึกษา 
1. ความเห็นอาจารยท์ี่ปรึกษา 

…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ...................................................... 

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

2. ความเห็นของประธานหลักสตูร 
 เห็นควรอนุมัติ   เห็นควรไม่อนุมัติ เพราะ……………………… 
 

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

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

3. ความเห็นผู้อ านวยการวิทยาลยั 
 อนุมัติ      ไม่อนุมัติ เพราะ................................. 

 
ลงชื่อ...................................................... 

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

4. งานทะเบียนวิทยาลัย 
 ทราบ   แจ้งงานวัดผลและประเมินผล 
 

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

      ................/...................../.............. 
5. งานวัดผลและประเมินผลวิทยาลยั 
 ทราบ 
 

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

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

6. เสนออาชีวศึกษาบัณฑติ 
 ทราบ 
 

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

 ผู้อ านวยการอาชวีศึกษาบัณฑิต 
  ................/...................../.............. 

 
 



ท.14 

เลขที่รับ.................................. 
วันที่รับ.................................... 
เวลา....................................น. 
ผู้รับ......................................... 
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แบบค าร้องขออนุญาตเลื่อนรับการประเมินสรุปผลการศึกษา 
เขียนที่............................................................ 

วันท่ี……………………………………………………………..……………… 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)............................................................รหัสประจ าตัวนักศึกษา........................................ 

สาขาวิชา...............................................................ช้ันปีท่ี...............วิทยาลัย.................................................................................. 
อยู่บ้านเลขที่................หมู่ที่.............ซอย.................................ถนน.......................................ต าบล/แขวง...................................
อ าเภอ/เขต..........................................................จังหวดั...........................................................รหัสไปรษณีย์...............................
โทรศัพท์..............................................................E-mail……………………………………………………………………………………………….. 
 เนื่องด้วยข้าพเจ้า  ป่วย  เกิดอุบัติเหตุ  อื่นๆ (ระบุ)..................................................................................... 
จึงเป็นเหตุให้ข้าพเจา้ไมส่ามารถเขา้รับการประเมินสรุปผลการศึกษา (กลางภาค/ปลายภาค) ภาคเรียนที่..................................
ปีการศึกษา..............ในรายวิชา.................................................................วันท่ี...........เดือน....................................พ.ศ...............
เวลา................น.ห้องสอบ...................ข้าพเจ้าจึงขอเข้ารับการประเมินสรุปผลการศึกษาในรายวิชาดังกล่าวใหม ่

 
ลงช่ือ...................................................... 

                                           (......................................................) 
      นักศึกษา 

1. ความเห็นอาจารย์ผู้สอน 2. ความเห็นประธานหลักสูตร 3. ความเห็นผู้อ านวยการวิทยาลัย 

 
……………………………………...................... 

 
ลงช่ือ...................................................... 

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

 
……………………………………........................ 

 
ลงช่ือ...................................................... 

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

 
 อนุมัติ    
 ไม่อนุมัติ เพราะ............................. 

 
ลงช่ือ...................................................... 

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

 
ขั้นตอนการขออนุญาตเลื่อนรับการประเมินสรุปผลการศึกษา 

ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถเข้าสอบกลางภาคหรือปลายภาคในรายวิชาใด เนื่องจากมีเหตุจ าเป็น  
ให้นักศึกษาด าเนินการตามข้ันตอนต่อไปนี้ 

1.  นักศึกษามาติดต่อที่งานอาชีวศึกษาบัณฑิต เพ่ือขอแบบค าร้องขออนุญาตเลื่อนรับการประเมินสรุป 
     ผลการศึกษา ไปกรอกข้อมูล 
2.  นักศึกษากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมทั้งระบุสาเหตุที่ไม่สามารถเข้าสอบกลางภาคหรือปลายภาคได้ 

ในกรณีที่ป่วย ให้นักศึกษาแนบใบรับรองแพทย์มาด้วย 
 
 
 



ท.15 

เลขที่รับ.................................. 
วันที่รับ.................................... 
เวลา....................................น. 
ผู้รับ......................................... 
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แบบค าร้องขอยกเว้นการเรียนรายวิชา 
 

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………………………………………………………………………………...............
รหัสประจ าตัวนักศึกษา............................................................................สาขาวิชา..........................................ช้ันปีท่ี.................
วิทยาลัย............................................................................อยู่บ้านเลขท่ี........................หมู่........................ซอย...........................
ถนน.........................................................ต าบล/แขวง......................................................อ าเภอ/เขต..........................................
จังหวัด.........................................................รหัสไปรษณยี์......................................................โทรศัพท์.........................................
E-mail……………………………………………………………………………………………………………............... 
มีความประสงค์ขอยกเว้นการเรียนรายวิชาที่คณะอนุกรรมการวิชาการได้พิจารณาโอนผลการศึกษาแล้ว ดังต่อไปนี้ 

1. รหัส............................วิชา...................................................................................จ านวน. ........นก. เกรด........ 
2. รหัส............................วิชา................................... ................................................จ านวน.........นก. เกรด........ 
3. รหัส............................วิชา...................................................................................จ านวน. ........นก. เกรด........ 
4. รหัส............................วิชา...................................................................................จ านวน. ........นก. เกรด........ 
5. รหัส............................วิชา...................................................................... .............จ านวน.........นก. เกรด........ 
6. รหัส............................วิชา...................................................................................จ านวน. ........นก. เกรด........ 
7. รหัส............................วิชา.......................... .........................................................จ านวน.........นก. เกรด........ 
8. รหัส............................วิชา...................................................................................จ านวน. ........นก. เกรด........ 
9. รหัส............................วิชา...................................................................................จ านวน. ........นก. เกรด........ 
10.รหัส............................วิชา...................................................................... .............จ านวน.........นก. เกรด........ 

ทั้งนี้ได้แนบผลการพิจารณาเทียบโอนผลการศึกษามาด้วยแล้ว 
 

ลงช่ือ.....................................................นักศึกษา 
      (......................................................) 
           ................/...................../.............. 

ความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
 เห็นควรอนุญาต  เห็นควรไม่อนญุาต เพราะ………………………………………………………….. 
 

ลงช่ือ...................................................... 
           (......................................................) 
                ................/...................../.............. 
                      อาจารย์ที่ปรึกษา 

1. ความเห็นผู้อ านวยการวิทยาลัย 
 อนุญาต 
 ไม่อนุญาต เพราะ...............................................… 

 

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

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

2. งานทะเบียนวิทยาลัย 
 ทราบ 
 

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

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



ท.16 

เลขที่รับ.................................. 
วันที่รับ.................................... 
เวลา....................................น. 
ผู้รับ......................................... 
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แบบค าร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา 
วันท่ี…………………………………………………… 

 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………………………………………………………………………………...............
รหัสประจ าตัวนักศึกษา............................................................................สาขาวิชา.......................................................................
วิทยาลัย...........................................ชั้นปีที่...............อยู่บ้านเลขที่........................หมู่........ ................ซอย..............................
ถนน.........................................................ต าบล/แขวง......................................................อ าเภอ/เขต..........................................
จังหวัด.........................................................รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์มือถือ(ท่ีสามารถติดต่อได้)..........................
E-mail……………………………………………………………………………………………………………............... 

มีความประสงค์ขอลาออกจากการเป็นนักศึกษาตั้งแต่ภาคเรยีนที่............................ปีการศึกษา...........................
เนื่องจาก........................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................................................... 

 
ลงช่ือ...................................................... 

(......................................................) 
นักศึกษา 

1. ความเห็นอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 เห็นควรอนุญาต     เห็นควรไม่อนญุาต 
 อื่นๆ (ระบุ) ……………………………………................... 

…………………………………………………………………………………. 
ลงช่ือ...................................................... 

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

4. ความเห็นผู้อ านวยการวิทยาลัย 
 อนุญาต   ไม่อนุญาต 
 อื่นๆ (ระบุ) ……………………………………................... 

 
ลงช่ือ...................................................... 

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

2. ความเห็นของบรรณารักษ์ห้องสมุดวิทยาลัย 
……………………………………....................................................... 

 
ลงช่ือ...................................................... 

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

5. ความเห็นงานทะเบียนวิทยาลัย 
คัดชื่อนักศึกษาออกจากบัญชีรายช่ือนักศึกษา 
วัน………..เดือน…………………………….พ.ศ………………… 

 
ลงช่ือ...................................................... 

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

3. ความเห็นงานกจิกรรมนักเรียนนักศกึษาวิทยาลัย 
……………………………………....................................................... 

 
ลงช่ือ...................................................... 

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

6. ความเห็นอาชีวศึกษาบัณฑิต 
 ทราบ 

 
ลงช่ือ...................................................... 

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

 
 


