
 
 

แบบขอยกเว้นการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
Request Form for Exemption from Studying English Course(s) in General Education Program 

 
วันที่/Date………………………………………………….. 

ข้าพเจ้า (นาย /นาง/ นางสาว)....................................................................................รหัสประจ าตัวนักศึกษา..........................................................     
Name (Mr./Mrs./Miss)                                                                       Student ID. 

นักศึกษาสาขาวิชา...................................................................คณะ..............................................โทรศัพท์ (ที่สามารถติดต่อได้)............................................. 
Field of study/ Major      Faculty      Mobile Phone 
มีความประสงค์ขอยกเว้นการเรียนรายวชิาภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยใชผ้ลคะแนน  
requests exemption from studying English course(s) in General Education Program by submitting a test result of: 
 TOEIC at  ระดับคะแนน = ...................... คะแนน/scores 
 TOEFL (iBT) at  ระดับคะแนน = ...................... คะแนน/scores 

IELTS at  ระดับคะแนน = ...................... คะแนน/scores 
ซ่ึงไดแ้นบส าเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ พรอ้มลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง โดยผลการทดสอบภาษาอังกฤษ มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันสอบจนถึงวันยื่น
ค าร้อง เพื่อขอยกเว้นการเรียนและได้ระดับคะแนน A ในรายวิชาภาษาอังกฤษ ต่อไปนี้      
A certified true copy of the test result has been attached. The validity period for submission of all test results is two years from the 
date of test taking. Requested subject(s) for exemption is/are: 

TOEIC 
TOEFL 
(iBT) 

IELTS 
รายวิชาทีข่อยกเว้น และได้ระดบัคะแนน A 

Exempted subject(s) (Grade A awarded) 
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน 

Semester/Academic Year planned to take the subject(s) 

 ≥ 400  
 

≥ 32  
 

≥4.5  
 

     01-320-001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1    
                      English for Communication 1 

ภาคการศึกษาที…่............./................... 
Semester     Academic Year 

≥ 500  
  
 

≥ 35  
 

≥ 5.0  
 

     01-320-001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1    
                      English for Communication 1 
     01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2      
                      English for Communication 2 

ภาคการศึกษาที…่............./................... 
Semester     Academic Year  
ภาคการศึกษาที…่............./................... 
Semester     Academic Year 

≥ 550  
 

 ≥ 46  
 

≥ 5.5  
 

     01-320-001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1     
                     English for Communication 1 
     01-320-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  
                     English for Communication 2                   
     01-320-003 สนทนาภาษาอังกฤษ  
                     English Conversation 

ภาคการศึกษาที…่............./................... 
Semester     Academic Year 
ภาคการศึกษาที…่............./................... 
Semester     Academic Year 
ภาคการศึกษาที…่............./................... 
Semester     Academic Year 

หมายเหตุ กรณีที่นักศึกษาลงทะเบยีนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษและมีผลระดับคะแนนแล้ว จะไม่สามารถน าผลการทดสอบนั้น มาขอยกเว้นการเรียน
รายวิชาภาษาอังกฤษได้ 

 Remark Students who have already completed the above subject(s) in previous semester(s) are not allowed an exemption. 
 
      ลงชื่อ/Signature .......................................................................... นักศึกษา/Student 

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

ความเห็นอาจารย์ที่ปรกึษา 
Advisor’s comments 

ความเห็นหัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา 
Department Head’s comments 

ความเห็นรองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ คณบดี 
Deputy Dean/ Dean’s comments 

     เห็นควรอนุมัต/ิ Approved  
     อื่น ๆ Others................................................... 
................................................................................ 
ลงชื่อ/ Signature ..................................................                                                             
                   (......................................................) 
วันที่/Date............................................................. 

     เห็นควรอนุมัต/ิ Approved  
     อื่น ๆ Others................................................... 
................................................................................ 
ลงชื่อ/ Signature ..................................................                                                             
                   (......................................................) 
วันที่/Date............................................................. 

     เห็นควรอนุมัต/ิ Approved  
     อื่น ๆ Others................................................... 
................................................................................ 
ลงชื่อ/ Signature ..................................................                                                             
                   (......................................................) 
วันที่/Date............................................................. 

 
 
                                                                                                                                    ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา สวท. 
  14 กันยายน 2563 

 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
Office of Academic Promotion and Registration, Rajamangala University of Technology Thanyaburi 


