
 
 
 

                                           Change Major, Campus, and Section 

(แบบคํารองขอยายคณะ/สาขาวชิา) 

Date (วัน)_____Month (เดือน)________Year (ป)______ 

(Mr./ Mrs./ Ms./Title) First Name (ชื่อ)……………………………………………Surname (ชื่อ)…………………….………….……………Group(กลุม)…………….. 

Telephone (โทร.)…………….…………………………………….……… Email Address (อีเมล)…..…………………………………………………………..………………… 

Student ID (รหัสนักศึกษา)    

Degree of Study (ระดับ):    Master’s Degree (ป.โท)     Doctoral Degree (ป.เอก)    Other (อื่นๆ) ………………………….………….. 

Field of Study (สาขาวิชา) ……………….…………………………………….……….… Faculty (คณะ)…….………………………………..……….……………………………… 
Change my affiliation/status (มีความประสงคขอยาย)  : 

   Major / Faculty (คณะ/สาขา) from (จาก) .........…………………………………. to (เปน) ………………………………………..…………. 

   Campus (วิทยาเขต)             from (จาก) .........………………………………….. to (เปน) ………………………………………..…………. 

   Section (กลุม)                    from (จาก) .........………………………………….. to (เปน) ………………………………………..…………. 

begin in the Semester (ต้ังแตภาคการศึกษาที่) ……………………….…………. Academic Year (ปการศึกษา) ……………….………………….………………. 

Because…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 

NOTE: This form must be submitted at least one month before the registration date of the next semester. 

(หมายเหตุ : นักศึกษาควรยื่นแบบคํารองขอเปล่ียนแปลงตนสังกัดลวงหนาอยางนอย 1 เดือน กอนลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนถัดไป) 

 

 

 

 

 

 
 

Student’s signature (ลายมือชื่อ นศ.) ……………………………………………….. (……………………………………………………) Date …..…. /……... /……… 

1. Process within the faculty and other departments.              2. Process within Office of Academic Affairs. 

     (ขั้นตอนการดาํเนินการภายในคณะ/สาขาวิชาและหนวยงานอ่ืน)                    (ขั้นตอนการดําเนินการจากสํานักสงเสริมวชิาการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Request to Change Major, Campus, and Section – Student’s Part. 

(Mr./ Mrs./Ms.) First Name…………….………………………………….…..Surname…………………………………………………………….………….. 

Student ID   Degree of Study:    Master’s Degree  Doctoral Degree Other ....…………………… ȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮȮ 
D_asjrwȮ………………………………………….………………..….……………………………………………………………………………………..…………………… 
change my affiliation/status from………………………………………………………………to…………………………...…….……………………………. 
Officer’s Signature………………………………………………….. (…………………………………………………….)       …………. /………….. /….……… 

Received No.  AA-G.02/2559 

Received by.  Date. 

1.1 Dean / Representative’s comment.(ความเห็นจากคณบดี/ผูแทนตนสังกัด)      

 Approved (อนุมัติ)                 Denied (ไมอนุมัติ) 
………………………………………………………………………………………………………..……. 
 

Signature ………………………………….…………………………..……. 
( ………………………………………………… ) ……./ …... /….... 

 

2.1  Director / Deputy-Director’s comment. (ความเห็นจาก ผอ./รอง ผอ.) 

      Process (ใหดําเนินการ)     Do not process (ไมดําเนินการ) 
.……………………………………………………………………………………..………………… 
 

Signature ………………………………………………………………. 
( ………………………………………………… ) ……./ …... /….... 

2.2  Results from EVD / SRD (ผลการดําเนินการจาก EVD / SRD) 
Student ID  Remain (คงเดิม)  Issue (ออกใหม) 
Student’s Section (กลุมนักศึกษา)……………………………..……………………… 

Verified student’s records / registration’s result 
(ตรวจสอบความครบถวนของผลการเรียน / ผลการลงทะเบียน) 
………………………………………………………………………….……….……………………. 
 

Signature ……………………………………………………….….……….….. 
(……………………………………..………..) ……./ ……..... /……..... 
Updated student’s status ……………………………….…………………….…… 

 
 

      
 

Former affiliation: Advisor’s comment. 
(ความเห็นจากอาจารยที่ปรึกษาเดิม) 
      Agree (เห็นชอบ)                   Do not agree (ไมเห็นชอบ) 
…………………………………………………………………………………...…….…………… 
Signature ………………………………….…………………………..………. 
( ………………………………………………… ) …….…./ …….... /…….... 

 

New affiliation: Representative’s comment.  
(ความเห็นจากผูอํานวยการหลักสูตรตนสังกัดใหม) 
     Agree (เห็นชอบ)                  Do not agree (ไมเห็นชอบ) 
………………………………………………….……………..…………………………………… 
Signature ………………………………………………………….……………. 
( ………………………………………………… ) ………./ ……..... /……..... 

 

1.2 Representative from Student Affairs Office’s comment. (if any)     
(ความเห็นจากสํานักกิจการนักศึกษา (งานทุน) (ถามี)) 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Signature ……………………………………………....……………. 
( ………………………………………………… ) ……./ …... /….... 

 1.3 Representative from Office of Accountancy and Finance’s 
comment. (ความเห็นจากสํานักบญัชแีละการเงิน) 
……………………………………………………………………………………………………………..…. 
 

Signature ………………………………….……………………………..…………. 

( ………………………………………………… ) ……./ …... /….... 
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Instructions to Change Major, Campus, and Section  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A student obtains the request form at the counter service, Office of Academic Affairs, or 
downloads at http://reg.pim.ac.th. 

นักศึกษารับแบบคํารอง ที่เคานเตอรบริการ สํานกัสงเสริมวิชาการ (สสว.) 
หรือดาวนโหลดเอกสารในหนาขาวประกาศ ที่ http://reg.pim.ac.th 

 

Completely fill out the form. 
กรอกขอมูลที่ตองการในแบบคํารองใหครบถวน 

Obtain an approval from: 1) Current Advisor / Dean. and 
2) The Office of Student Affairs (scholarship). (if any) 

ขอความเห็นชอบ/อนุมัติ จาก 1. อาจารยที่ปรึกษา /ผูอํานวยการหลักสูตร/คณบดีตนสังกัด 
              2. สํานักกิจการนักศึกษา (งานทุน) (ถามี) 

The student must pay the processing fee for changing major, campus, and section 
at the Office of Accountancy and Finance. 

นักศึกษาชําระคาธรรมเนียมยาย คณะ/สาขาวิชา ที่งานการเงิน 

The student submits the request form at the Office of Academic Affairs. 
นักศึกษาสงแบบคํารอง ที่สํานักสงเสริมวิชาการ 

Student’s record analyst and officers of registration process the request. 
เจาหนาที่ฝายประมวลผล และ เจาหนาที่ฝายทะเบียนประวัติดําเนินการ 

 

Completion 
สําเร็จ 
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