
                                              
 
 

                                               แบบคําร�องท่ัวไป 
（一般申请表） 

     วันท่ี（日）......... เดือน（月）.................... พ.ศ.（年） ............... 

เรียน คณบดี （致  院长） 
สําเนาเรียน ผู�อํานวยการสํานักส�งเสริมวิชาการ（复送致  学术部部长） 
本人 (Mr./ Mrs./ Ms.) ช่ือ（名）…………..…..…….…….….………..………. นามสกุล（姓）………….……..……………….….………… กลุ�ม（组）………….. 
เบอร โทรศัพท （手机号）……………….………………………………… Email Address（邮箱地址）……………………………………………………..………………
เลขประจําตัวนักศึกษา（学号） 
ระดับ（学位）:      ปริญญาโท（硕士学位）     ปริญญาเอก（ 博士学位）     อ่ืนๆ (其他)……..…………….… 
หลักสตูร/สาขาวิชา（专业）……………….……………….……………..………… คณะ (院系)………………………….………………………..……….………………… 
มีความประสงค 申请目的：

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
หมายเหต ุ ในกรณีที่ไม�เป=นไปตามประกาศสถาบันนักศึกษาต?องระบขุ?อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา ดังน้ี  
              (如学生未在学校规定的时间内办理相关的手续，并需要申请补办，则请注明以下相关日期：) 
 

ข�อมูลเพ่ิมเตมิ (更多信息) วันที่ (日期) 

1. วันท่ีได?รับจดหมายตอบรับ (收到录取通知书的日期)  
2. วันท่ีไปยื่นขอวีซ�านักศึกษา (申请办理签证的日期)  
3. วันท่ีได?รับวีซ�านักศึกษา (得到学生签证的日期)  
4. วันท่ีเข?าประเทศไทย (入泰日期)  

  
 

ลงนามผู?ยื่นคําร?อง 学生签名………………………………………………….. 
(…………………………………………………) 

วันท่ี 日期…….……. /………….…….. /……………          

   1. ข้ันตอนการดําเนินการภายในคณะวิชา                         2.  ข้ันตอนการดําเนินการจากสํานักส�งเสรมิวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลขรับ สสว.บว 01/2559 

ผู?รับ ลงวันท่ี 

1.1 ความเห็นจาก อ.ท่ีปรึกษา/ผอ.หลักสูตร  � เห็นชอบ � ไม�เห็นชอบ 
（导师/课程主任意见 ）             同意          不同意 

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

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

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

2.1  ความเห็นจาก ผช. / ผจก. / จนท.    EVD / ESD / SRD / ACD / GRD 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
 

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

1.2  ความเห็นจากคณบดี (ต?นสังกัดรายวิชา)  �อนุมัติ  � ไม�อนุมัติ   
..................................................................................................................... 
..................................................................................................................... 
 

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

2.2  ความเห็นจาก ผอ. / รอง ผอ.   � ดําเนินการ    � ไม�ดําเนินการ 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
 

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

2.3  ผลการดําเนินการของงานบัณฑิตศึกษา                       
    � ดําเนินการเข?าระบบเรียบร?อยแล?ว   � ไม�ดําเนินการเข?าระบบ 
เน่ืองจาก ………………………………………………………………………………………………. 
 

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

1.3  ความเห็นจากสํานักบัญชีและการเงิน    

� ไม�มีหน้ี    � มีหน้ี จาํนวน…………………………....………. บาท 
 

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

thanatapetub
Typewritten Text
Printed on 



ข้ันตอนในการดําเนินการ 

申请流程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

นักศึกษาขอรับแบบคําร?อง ท่ีเคาน เตอร บริการ สํานักส�งเสริมวิชาการ ( สสว. ) 
หรือ ดาวน โหลดเอกสารในหน?าข�าวประกาศ ท่ี http://reg.pim.ac.th 

学生到学术部领取申请表 
或者进入 http://reg.pim.ac.th 网页下载申请表 

 

 กรอกแบบคําร?องให?ครบถ?วนตามความเป=นจริง 
根据实际情况填写申请表 

 

เข?าพบอาจารย ทีป่รึกษา / หัวหน?าสาขา / ผู?อํานวยการหลักสูตร/คณบดี 
เพื่อขอความเห็น / ช้ีแจงข?อเท็จจริง 

与班主任/课程主任/院长商量商议 

กรณีคณบดีมีมติอนุมัติ ตัวแทนคณะวิชา / นักศึกษา ส�งแบบคําร?องท่ี สสว. 
กรณีคณบดีมีมติไม�อนุมัติ ตัวแทนคณะวิชาแจ?งนักศึกษาให?ทราบ 

若通过院长批准，将申请表送至学术部，若院长不批准，由课程教务处负责通知学生 

เจ?าหน?าท่ี สสว. ให?ความเห็นตามข?อบังคับสถานบันฯ และขอความเห็นจาก ผอ. สสว. 
学术部工作人员根据学校规定提出意见并送至学术部部长批准 

กรณี ผอ. สสว. ให?ดําเนินการได? : ให?จนท. สสว. ดําเนินการ แจ?งผลให?เจ?าหน?าท่ีหลักสูตรของนักศึกษารับทราบ 
กรณี ผอ. สสว. ไม�ให?ดําเนินการ : ให?จนท. สสว. แจ?งผลไม�ดําเนินการให?เจ?าหน?าท่ีหลักสูตรของนักศึกษารับทราบ 
若学术部部长批准，学术部工作人员进行操作，将操作结果通知课程教务处 

若学术部部长不批准，学术部工作人员将结果通知课程教务处 
 

สําเร็จ 
完成 
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