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Mahanakorn University of Technology

แบบฟอรมเลือกสาขา/ภาควิชา

ชื่อ-นามสกุล
 กําลังศึกษาอยูชั้นปที่

รหัสประจําตัว
มีความประสงคขอเลือกสาขาวิชา/ภาควิชา ดังนี้

คณะวิศวกรรมศาสตร
 วศ.บ. 4 ป
 วิศวกรรมไฟฟา
สาขายอย
 อิเล็กทรอนิกส
 โทรคมนาคม
 คอมพิวเตอร
 ระบบวัดคุม
 ไฟฟากําลัง

หลักสูตร
 วศ.บ. 2 ปครึ่ง และ 3 ป
สาขาวิชา
 วิศวกรรมเครือ่ งกล
 วิศวกรรมโยธา
 วิศวกรรมเคมี
 วิศวกรรมคอมพิวเตอร
 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส
 วิศวกรรมอุตสาหการ

.

คณะบริหารธุรกิจ
หลักสูตร

 บธ.บ. 4 ป
 คอมพิวเตอรธุรกิจ
 การเงินและการธนาคาร
 การตลาด
 การจัดการ
 นิเทศศาสตรธรุ กิจ

สาขาวิชา

ลายมือชื่อนักศึกษา.................................................................
ลายมือชื่อเจาหนาที.่ ....................................................................
วันที่............./................/............... (ใหนักศึกษากรอกทั้ง 2 สวน) วันที่............./................/...............
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คําอธิบาย
1. นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร
1.1.นักศึกษาชั้นปที่ 1 หลักสูตร วศ .บ. 4 ป จะตองเลือกสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งดังตอไปนี้ ไฟฟา ,
เครื่องกล, โยธา, เคมี, คอมพิวเตอร, เมคคาทรอนิกส, และ อุตสาหการ ใหแลวเสร็จภายใน 2 สัปดาห หลัง
สอบกลางภาคของภาคการศึกษาที่ 2
1.2.นักศึกษาชั้นปที่ 2 หลักสูตร วศ.บ. 4 ป เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา จะตองเลือกภาควิชาใดภาควิชา
หนึ่งดังตอไปนี้ อิเล็กทรอนิกส, โทรคมนาคม, ระบบวัดคุม และ ไฟฟากําลัง ใหแลวเสร็จภายใน 2 สัปดาห
หลังการสอบกลางภาค ของภาคการศึกษาที่ 2
1.3.นักศึกษาชั้นปท่ี 1 หลักสูตร วศ .บ. 2 ปครึ่ง และ 3 ป เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาจะตองเลือก
ภาควิชาใดภาควิชาหนึ่งดังตอไปนี้ อิเล็กทรอนิกส, คอมพิวเตอร, โทรคมนาคม, ระบบวัดคุม และ ไฟฟากําลัง
ใหแลวเสร็จภายใน 2 สัปดาหหลังการสอบกลางภาค ของภาคการศึกษาที่ 2
2. นักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตร บธ .บ. 4 ป จะตองเลือกภาควิชา ใดภาควิชาหนึ่งดังตอไปนี้
คอมพิวเตอรธุรกิจ, การเงินและการธนาคาร, การตลาด, การจัดการ และนิเทศศาสตรธุรกิจ ใหแลวเสร็จ
ภายใน 2 สัปดาหหลังสอบกลางภาค ของภาคการศึกษาที่ 2
3. นักศึกษาที่เลือกสาขาวิชา หรือภาควิชา ลาชากวากําหนดจะตองเสียคาปรับเปนจํานวนเงิน 200 บาท
4. นักศึกษาที่ไมไดเลือกสาขาวิชา/ภาควิชาตามกําหนดจะไมไดรบั อนุญาตใหลงทะเบียนในภาค การศึกษา ที่ 1
ของปการศึกษาถัดไป ซึ่งจะมีผลทําใหนักศึกษาตองชําระคาลงทะเบียนลาชา
5. นักศึกษาสามารถตรวจสอบการเลือกสาขาวิชาและภาควิชาไดทางอินเตอรเน็ต
ในกรณีที่ขอมูลการเลือก
สาขาวิชา และภาควิชาไมถูกตองหรือไมแสดงไว กรุณาติดตอสํานักทะเบียนภายใน 2 สัปดาห หลังจากยื่นคํารอง
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