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สํานักทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
The Office of Registrar, University of the Thai Chamber of Commerce 

สําหรับสํานักทะเบียนและประมวลผล 
 

เลขที…่……..………/……....…..……. 
วันที่…….……/…..………../…….…… 

 

 คํารองขอเปล่ียนคํานําหนาชื่อ /ชื่อ – นามสกุล /ขอแจงยายที่อยูผูปกครอง 
Request Form for Title, Name, Family Name, Parent’s Address Change 

                                                                                                             วันที่ (Date) …………...เดือน (Month)…..………………………………..พ.ศ.(Year)……...………… 
เร่ือง(Subject)   ขอเปลี่ยนคํานําหนาชื่อ (Title Change)   ขอเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (Name, Family Name Change)   ขอแจงยายที่อยูผูปกครอง (Parent’s Address  Change) 
เรียน   ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 
To      Director of the Office of Registrar 
 ขาพเจา  นาย/นางสาว/นาง………………………….……………..……….………เลขทะเบียน……….……..……….…..   ภาคปกติ           นานาชาติ      
                  (Name)    (Mr./Miss/ Mrs.)                                                                                          (Registration No.)                                 (Regular Program) (International Program)  
คณะ (School of )……………....………………..…..……………………………..…….…..….สาขาวิชา  (Major)…… …………….…………….……….…..……………… 
อาจารยที่ปรึกษา  (Advisor)…..………………..…………….………………..…ที่อยูปจจุบัน  (Address)………………………………………..……………………………  
โทร (Phone Number) …………………………………..….…………………… E-mail Address……………………..……………………………... 
มีความประสงคจะขอเปลี่ยน  (I would like to change…) 
     ขอเปลี่ยนคาํนําหนาชื่อ /ชื่อ /นามสกุล (Change of Title, Name, Family Name) 

  จาก  (From) เปน (To) 
 

  
คํานําหนาชื่อ 

(Title ) 
 ไทย  (Thai) 

อังกฤษ (English) 
     

 

 
ชื่อ 

(Name) 
ไทย  (Thai) 

อังกฤษ (English) 
     

 

 
นามสกุล 

(Family Name) 
ไทย  (Thai) 

อังกฤษ (English) 
      

  
   ขอแจงยายท่ีอยูผูปกครอง  (Change of Parent’s Address) 

   ท่ีอยูเดิม (Previous Address)   ท่ีอยูใหม (New Address) 
....................................................................................................................................   
....................................................................................................................................  
…………………………………………………………………………………….… 

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

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ  (Please consider this request.)             
                                                      ลงชื่อ (Signature)………………………………….….……….นักศึกษา/ผูยื่นคํารอง 

1.  อาจารยท่ีปรึกษา   
(Advisor’s Comment) 

2.  สํานักทะเบียนและประมวลผล 
(Registrar’s Comment) 

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

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
                                        ลงนาม (Signature) ………………………………….……     

                                                      ………/………..……/………….. 

               
 

 

 

                                                                         

  

สําหรับนักศึกษา (For Student Use) 
เร่ือง  ( Subject)  ขอเปลี่ยนคาํนําหนาชื่อ /ชื่อ /นามสกุล/ ขอแจงยายท่ีอยูผูปกครอง (Title, Name, Family Name, Parent’s Address  Change) 

สํานักทะเบียนฯ ไดรับเร่ืองของ นาย/นางสาว/นาง (The Office of Registrar has received the request of (Mr./ Miss/ Mrs.)………... ……………………………..….…

เลขทะเบียน  (Registration  No.)…..……….………..…..…….……...… เลขที่คํารอง (No.).........................................ตั้งแตวันที่ (From date)……………………..…………   

ตรวจสอบผลหลังจากยื่นแบบฟอรมขอแจงเปลี่ยนคํานําหนาชื่อ/ชื่อ-นามสกุล/ที่อยูผูปกครอง 3 วันทําการ ที่เวปไซต http://reg.utcc.ac.th 
(You can check the Title, Name, Family Name, Parent’s address Change of your  request three days after  the submission at the Website http://reg.utcc.ac.th) 

                                                                                                                                                 ลงชื่อ (Signature) ………...………………………เจาหนาที่ทะเบียนฯ 

  .  0-2697-6875                                                                                                                                                                   ……………../…………………/………….             

สทป.108 



ขั้นตอนการขอเปลีย่นคํานําหนาชื่อ/ ชือ่ /นามสกุล/ ขอแจงยายท่ีอยูผูปกครอง 
 Name, Family Name, Title, Parent’s Address Change Procedure   

 
1. ขอคํารอง สทป.108  ขอเปลี่ยนคํานําหนาชื่อ/ชื่อ-นามสกุล/แจงยายที่อยู ทีแ่ผนกบริการ/รับลงทะเบียน สํานักทะเบียนและประมวลผล อาคาร 1 ชั้น 1 
1.       The form is available at the Office of Registrar, Building 1,1stfloor. 
2. พบอาจารยที่ปรึกษา เพื่อกรอกรายละเอียดในคํารองใหชัดเจน และขออนุมตัิจากอาจารยที่ปรึกษา 
2.       Students complete the form and have it signed by the advisor for approval. 

3. สงคํารองที่ไดรับการอนุมัติจากอาจารยปรึกษา  ยื่นพรอมเอกสารทั้งหมดที่แผนกบริการ/รับลงทะเบียน  สํานักทะเบียนและประมวลผล อาคาร 1 ชั้น 1 
3.       Students submit the signed and approved form to the Office of Registrar, Building 1,1stfloor. 
4. รับสวนทายคํารอง เพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน 
4.       Students keep the slip as evidence. 

 
หมายเหตุ :  กรณีขอคํานําหนาชื่อ/เปลีย่นชื่อ/นามสกุล จะตองถายสําเนาเอกสารดังนี้   

             สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือใบเปลี่ยนนามสกุล จํานวน 2  ชุด  พรอมเซ็นชื่อสําเนาถูกตองดวย 
  สําเนาทะเบยีนบาน (ที่เปลี่ยนชื่อ/นามสกุลแลว) จํานวน 1 ชุด 
  สําเนาบัตรประจําประชาชน  (ที่เปลี่ยนชื่อ/นามสกุลแลว) จํานวน 1 ชุด 

  
หมายเหตุ :  กรณีขอแจงยายที่อยูผูปกครอง จะตองถายสาํเนาเอกสารดังนี้   

             สําเนาทะเบียนบานของผูปกครองที่แจงยายใหม จํานวน 1 ชุด  พรอมเซ็นชื่อสําเนาถูกตองดวย 
  สําเนาบัตรประชาชนของผูปกครอง พรอมลงชื่อรับรองในการเปลี่ยนแปลงที่อยู  จํานวน 1 ชุด 
  กรณีที่อยูผูปกครองไมตรงกับที่อยูจริง ใหผูปกครองเขียนหนังสือยืนยันขอแจงยายที่อยู จํานวน 1 ชุด 

Note : 
1. In case of a name change, the following documents are required: 2 copies of official name change document issued by the District office or the Ministry of 

Interior, 1 copy of house registration certificate with the new name, 1 copy of ID card with the new name. 
2. In case of parent’s address change, the following documents are required: 1 copy of new house registration certificate, 1 copy of parent ID card. 

 

. 0-2697-6875 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

   

 

  

  

  

  
   

  

  

  

  

  

  

 

 

     

วันทําการ   (Working Days) เวลา   (Time) 

วันจันทร – วันเสาร    (Monday – Saturday) 08.30 – 17.00 

หยุดพักเที่ยง  (Lunch Break) 12.00 – 13.00 

หยุดวันอาทิตย /วันหยุดตามประเพณี /วันหยุดชดเชย  (Days off:  Sundays / National Holidays / Official Substitution Holidays) 
สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุเทพฯ 10400  โทร. 0-2697-6000 ตอ 6870 – 6879 

UTCC Office of the University Registrar 126/1 Vibhavadee-Rangsit Road, Dindeang, Bangkok 10400 Telephone. 0-2697-6000 : 6870-6879 

. 0-2697-6875 


