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แบบค าร้องทั่วไป                                                      
 
เรียน  ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
 
 ข้าพเจ้า (นาย/นางสาว)____________________________________รหัสประจ าตัว_____________________ 
โทรศัพท_์___________________E-mail______________________สาขาวิชา______________________________________
ส านักวิชา_____________________GPAX___________อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ (ช่ือ-นามสกุล) _________________________ 
มีความประสงค ์
   ขอเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาไม่ต่อเนื่องกับภาคสหกิจศึกษา  
 โดยขอลงเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที_่____________________         
 และไปสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที_่____________________________________ 
   ขอเลื่อนการปฏิบัติงานในภาคการศึกษาที_่____________________เป็นภาคการศึกษาที่ _______________ 
   ขอลาออกจากหลักสูตรสหกิจศึกษา ซึ่งได้แจ้งความจ านงไว้ในภาคการศึกษาที ่           
            อื่นๆ ________________________________________________________________________________ 
โดยมีเหตุผล                                                                                                                                              
  
   

ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยสหกิจศึกษา พ.ศ.2554 และ ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยสหกิจศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  โดยยินดีปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
ลงช่ือ___________________________                           
(_______________________________) 

                        วันท่ี  
นักศึกษาจะต้องยื่นเอกสารค าร้องตามล าดับท่ี  1- 8 ด้วยตนเอง เพือ่ชีแ้จงเหตุผลเพิ่มเติมด้วยวาจา 

ล าดับที ่ ความเห็น ลงนาม 

1 งานทะเบียนนักศึกษา 
สหกิจศึกษา 

  

เรียน   หัวหน้าฝ่ายพัฒนาอาชีพและหัวหน้าฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา  

  เพื่อโปรดพิจารณา 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 

_______________________ 
(นางสาวเกศินี เกิดถาวร) 

งานทะเบียนนักศึกษาสหกิจศึกษา 
วันท่ี____________________ 

2  ฝ่ายพัฒนาอาชีพ  
     

 
  

เรียน     หัวหน้าฝ่ายพัฒนางานสหกจิศึกษา  

       เพื่อโปรดทราบ     เพื่อโปรดพิจารณา 

_______________________________________________________ 

 
_______________________ 
(นายอุดมศักดิ์  บัวส าราญ) 
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาอาชีพ 

วันท่ี____________________ 

3  หัวหน้าฝ่ายพัฒนา    
   งานสหกิจศึกษา  
 

 

เรียน    ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ 

               เพื่อโปรดทราบ     เพื่อโปรดพิจารณา 
_______________________________________________________
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 

 
 

_______________________ 
(นางศิริรัชนี  ฉายแสง) 

หัวหน้าฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา 
วันท่ี____________________ 

4 ผู้อ านวยการ       
ศูนย์สหกิจศึกษาฯ 

  

เรียน  ประธานคณาจารย์นิเทศ  
   ไม่อนุมัติ  เน่ืองจาก_____________________________________ 
________________________________________________________
_______________________________________________________ 
   เพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็น 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 
 
 

_____________________ 
(ผศ.ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข) 

ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ 
วันท่ี____________________ 

เลขที่................/.................... 
วันที่............................................ 

(ส าหรับเจ้าหน้าที่รับเอกสาร) 

 

หมายเลขเอกสาร 

แก้ไขครั้งที่     10 
วันที่บังคับใช้   27 พฤศจิกายน 2561 

FM:CO4-4-04 

(เอกสารมีต่อด้านหลัง โปรดพลิก) 
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ล าดับที ่ ความเห็น ลงนาม 
5  อาจารย์ที่ปรึกษา 
    วิชาการ 
 
  

เรียน ประธานคณาจารย์นิเทศ 
(กรณีอาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาการ เป็นบุคคลเดียวกับประธานคณาจารย์นิเทศ
กรุณาข้ามไปล าดับท่ี 5) 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 
 

____________________ 
(_________________________) 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ 
วันท่ี____________________ 

6   ประธาน       
     คณาจารย์นิเทศ 

เรียน หัวหน้าสาขาวิชา 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

 
_____________________ 

(_________________________) 
ประธานคณาจารย์นิเทศ 

วันท่ี____________________ 
7 หัวหน้าสาขาวิชา 
 
  

  อนุมัติ / อนุญาต        
    ไม่อนุมัติ  เน่ืองจาก____________________________________ 
  _______________________________________________________       
_______________________________________________________       
  ความเห็นอื่นเพิ่มเติม 
_______________________________________________________
_____________________________________________ 

 
 

______________________ 
(_________________________) 

หัวหน้าสาขาวิชา 
วันท่ี____________________ 

8 คณบดี 
 
  

 อนุมัติ / อนุญาต        
   ไม่อนุมัติ  เน่ืองจาก____________________________________ 
  _______________________________________________________       
_______________________________________________________       
  ความเห็นอื่นเพิ่มเติม 
_______________________________________________________
______________________________________________________ 

 
 

______________________ 
(_________________________) 

คณบดี 
วันท่ี____________________ 

 
เอกสารจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อนักศึกษายื่นเอกสารตามล าดับที่ 1 – 8  และน าส่งคืนศูนยส์หกิจศึกษา ฯ   
  
ส าหรับเจ้าหน้าที่งานทะเบียน ศูนย์สหกิจศึกษาฯ                   (ส าหรับเจ้าหน้าที่รับเอกสาร) _______________________ 

วันที่_______________________
_ 

เรียน   ฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา 
          เพื่อโปรดทราบ 

_______________________ 
(นายอุดมศักดิ์  บัวส าราญ) 
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาอาชีพ 

     วันที_่_______________________ 

เรียน   ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ 
     เพื่อโปรดทราบ 

_______________________ 
(นางศิริรัชนี  ฉายแสง ) 

หัวหน้าฝ่ายพัฒนางานสหกิจศึกษา 
วันที่_____________________________
_ 

 
_______________________ 
(ผศ.ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข) 

ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาฯ 
วันที่_____________________ 

ส าหรับเจ้าหน้าท่ีฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษา ศูนย์สหกิจศึกษาฯ 
_____________________________________________________________________ 

 
_______________________ 

(นางธัญญ์กรชนัท  นิ่มเจริญนิยม) 
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายสารสนเทศสหกิจศึกษา 

วันที่_________________ 
 

ส าหรับเจ้าหน้าที่จัดเก็บเอกสาร 
 
 

_______________________ 
 (นางสาวเกศินี เกิดถาวร) 

วันที่_____________________ 

 


