
                           

                              
คํารองขอกลับเขาศึกษาใหม (ระดับบัณฑิตศึกษา) 

 

วันท่ี ......... เดือน ........................... พ.ศ. .............. 
เรียน   ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการ/คณบดี 

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................นามสกุล ............................................................................................. 

หมายเลขโทรศัพทปจจุบัน...........................................................................Email Address…………………………………………………….…………………. 

เลขประจําตัวนักศึกษา (เดิม)                    

สาขาวิชา .....................................................................................................คณะ ….……………………………………………………………………….…….…… 

มีความประสงคกลับเขามาศึกษาใหม ภาคการศึกษาท่ี.........ปการศกึษา................ 

        ขาพเจารับทราบเง่ือนไขและเกณฑการพิจารณา  ดังนี้ 

• เคยศึกษาสถาบันการจดัการปญญาภิวัฒน และมคีะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.50  

• ชําระคาเลาเรียนและทุนการศึกษา (ถามี) ท่ีคงคางไวกับสถาบันเรยีบรอย 

• การนับระยะเวลาคงเหลือ ใหนับระยะเวลารวมจากภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนครั้งสุดทายกับชวงเวลาท่ีขาดการติดตอกับ
สถาบัน ท้ังน้ีตองไมเกินระยะเวลาการศึกษาท่ีหลักสูตรกําหนด 

• กรณไีดรับอนุมัติแลว ใหชําระคาธรรมเนียมการกลับเขามาศึกษาใหมและสงคํารองใหสํานักสงเสริมวิชาการกอนเปดภาคการศึกษา
อยางนอย 14 วัน 

 

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
                  ลายเซ็นผูยื่นคํารอง ................................................... 
                                                                                                            (..................................................) 
                                                                                                            ............ / ……....…. / ….…....… 

 
 
 

  

หมายเหตุ โปรดแนบสําเนาใบเสรจ็รับเงินคาธรรมเนียมกลบัเขามาศกึษาใหม เมื่อยื่นคํารองใหสํานักสงเสรมิวิชาการ 
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ลําดับเอกสาร 

1. สํานักกจิการนักศึกษา (งานทุน)       
ไมมีภาระทุน        มีภาระทุน  ......................................................บาท  

 
                                        ........................................................ 
                                                    งานทนุการศึกษา 
                                          ................./..................../............. 

3. คณะวิชา 
    ไดเทียบโอนวิชาของนกัศึกษาเรียบรอยแลวตามเอกสารที่แนบมา 
          อนุมัติใหกลับมาหลักสูตรเดิม              
          อนุมัติใหกลับมาหลักสูตรใหม 
          ไมอนุมัต ิ.............................................................................................. 
 
                               .............................................................. 
                                             คณบดี/ผูแทน 
                                  .............../.................../................. 

4. สํานักบญัชีและการเงิน 
     ไดรับเงินคาธรรมเนียมกลับเขามาศึกษาใหมแลว จํานวน 5,300 บาท 
 
                                            ...................................................... 
                                                        งานการเงิน 
                                            ............../..................../................. 
 

6. สํานักสงเสริมวิชาการ (งานบัณฑิตศึกษา) 
         ไดตรวจสอบแลวนักศึกษามีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑการกลับเขาศึกษาใหม         
         ระยะเวลาการศึกษาคงเหลือ……………...………………………………………….. 
          เลขประจําตัวนักศึกษา (ใหม)................................................................. 
          เทียบโอนกลับเขาศึกษาใหม จํานวน....................หนวยกติ 

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

งานบัณฑิตศึกษา 
.................../........................./................... 

5. ความเห็นจาก ผอ./ ผช. (สํานักสงเสริมวิชาการ) 
         ดําเนินการ        ไมดําเนินการ................................................................. 
 

.................................................................. 
                  ผอ. / ผช. 

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

2. สํานักบญัชีและการเงิน 
         ไมมีภาระคาเลาเรียน        มีภาระคาเลาเรียน................................บาท 
 
                                        ........................................................ 
                                                    งานการเงิน 
                                          ................./..................../............. 
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ตรวจสอบและชําระคาเลาเรียนและทุนการศึกษา (ถามี) ท่ีคงคางไวกับสถาบันเรียบรอย 
1. สํานักกิจการนักศึกษา (งานทุน) 
2. สํานักงานบัญชีและการเงิน (งานการเงิน) 

 
 

    
 

ผอ.หลักสูตร/ผูแทน   คณะวิชา ทําการเทียบโอนรายวิชา 
โดยผานการอนุมัติจากคณะกรรมการเทียบโอน และผานการเห็นชอบจาก คณบดี/ผูแทน  

 

ชําระเงินคาธรรมเนียมกลับเขามาศึกษาใหม ท่ีสํานักงานบัญชีและการเงิน (งานการเงิน) 

 
 
 
 
 

ข้ันตอนในการดําเนินการ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษารับคํารอง ท่ีเคานเตอรบริการ สํานักสงเสริมวิชาการ 
หรือดาวนโหลดเอกสารท่ี http://reg.pim.ac.th 

 

กรอกขอมูลท่ีตองการในคํารองใหครบถวน 
และตรวจสอบเกณฑการพิจารณาการกลับเขาศึกษาใหม 

สงคํารองท่ีไดรับการอนุมัติแลว พรอมแนบสําเนาใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมกลับเขามาศึกษาใหม 
ท่ีสํานักสงเสริมวิชาการ อยางนอย 14 วัน กอนเปดภาคการศึกษา 

 

สําเร็จ 
 
 



 
 

                                                              

      รายงานผลเทียบโอนรายวิชา (กลับเขาศึกษาใหม) 
                                                                                         กลับมาหลักสูตรเดิม       กลับมาหลักสูตรใหม 

นาย/นาง/นางสาว.............................................................................นามสกุล .................................................................................................... 
สาขา...............................................................................................................คณะ............................................................................................... 

ลํา 
ดับ 

รายวิชาที่เคยศึกษามาแลว รายวิชาทีข่อเทียบโอน  หมวดวชิา 

รหัส
วิชา 

ชื่อวิชา หนวย
กิต 

เกรด รหัส
วิชา 

ชื่อวิชา หนวย
กิต 

ปรับพ้ืน บังคับ เลือก Thesis 
/ IS 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

19            

20            

รวมจํานวนวิชาท่ีเทียบโอนได ......... วิชา รวมจํานวนหนวยกิตท่ีเทียบโอนได ........ หนวยกิต 

รวมจํานวนวิชาท่ีตองศึกษาเพ่ิม ......... วิชา รวมจํานวนหนวยกิตท่ีตองศึกษาเพ่ิม ........ หนวยกิต 

รวมจํานวนวิชาตามหลกัสูตร ......... วิชา รวมจํานวนหนวยกิตตามหลกัสูตร ........ หนวยกิต 
 

 
1. ความเห็นคณะกรรมการการเทยีบโอน 
    อนุมัติ        ไมอนุมัติ   
 

………………………………………………….. 
คณะกรรมการการเทียบโอน 
........./.................../.............. 

2. ความเห็น ผอ.หลักสูตร/ผูแทน   
     เห็นชอบ      ไมเห็นชอบ 
 

........................................................... 
ผอ.หลักสูตร / ผูแทน 

......... / ……..…. / .……… 

3. ความเห็น คณบดี/ผูแทน (ตนสังกัดรายวิชา) 
     เห็นชอบ      ไมเห็นชอบ 
 

…………………………………………………………… 
คณบดี/ผูแทน 

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