บันทึกข้ อความ
ส่ ว นราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งาน

ทะเบียนและประมวลผล โทร. ๐ ๔๔๒๓ ๓๐๐๐ ต่อ ๒๗๕๑-๘ โทรสาร ๐ ๔๔๒๓ ๓๐๕๒
ที่ มทร.อีสาน๑๔๐๐/ว๐๐๒๔
วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑
เรื่อง ขอแจ้งกำหนดวันการยืน่ คำร้องการขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา
๒๕๖๐

เรียน รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร
ตามทีส่ ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานทะเบียนและประมวลผล มีหน้าทีป่ ฏิบตั ิ
งานเป็นคณะอนุกรรมการจัดทำและจัดเรียงปริญญาบัตร ในการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการ
ศึกษา และเพือ่ ให้การรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานทะเบียนและประมวลผล ขอให้
วิทยาเขตดำเนินการดังนี้
๑. ประชาสัมพันธ์เพือ่ แจ้งให้บณ
ั ฑิตทราบ ในการขอเปลีย่ นคำนำหน้านาม ในวันเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร
๒. ประชาสัมพันธ์เพือ่ แจ้งให้บณ
ั ฑิตทราบ ในการขอเลือ่ นวันเข้ารับพระราชทานปริญญา
บัตร และการไม่ขอรับพระราชทานปริญญาบัตร
เมือ่ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้วทิ ยาเขตรวบรวมข้อมูลรายชือ่ และเอกสารคำร้องพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร ส่งมายังสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานทะเบียนและประมวลผล
ภายในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพือ่ จะได้ดำเนินการในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป ดังรายละเอียดทีแ่ นบมา
พร้อมนี้ หากพ้นกำหนดระยะเวลา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานทะเบียนและประมวลผลจะ
ถือว่าทางวิทยาเขตไม่ประสงค์ทจ่ี ะส่งข้อมูลดังกล่าว
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสาวภัทรานุช บุญเรือง)
หัวหน้าสำนักงานผูอ้ ำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รักษาราชการแทน ผูอ้ ำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

วิทยาเขตสกลนคร
เลขรับ ๐๐๐๐๕
วันที ๐๕ ม.ค. ๒๕๖๑
เวลา ๑๕:๔๘:๒๕ น.
เรียน รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตสกลนคร
เพือโปรดพิจารณา
เห็นควรมอบ งานบริการการศึกษา
(นางสาวอภิรดี รัญวงศ์ษา)
สารบรรณกลาง วิทยาเขตสกลนคร
๐๕ ม.ค. ๒๕๖๑
(นางสาวเพ็ญศรี มาตราช)
สารบรรณกลาง วิทยาเขตสกลนคร
๐๕ ม.ค. ๒๕๖๑
ทราบมอบดังเสนอ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์โฆษิต ศรีภธู ร)
รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตสกลนคร
๑๒ ม.ค. ๒๕๖๑

มทร.อีสาน๑๔๐๐/ว๐๐๒๔

งานบริการการศึกษา

เลขรับ ๐๐๐๒๕
วันที ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๑
เวลา ๑๑:๐๑:๔๖ น.

เรียน หัวหน้างานบริการการศึกษา
เพือโปรดพิจารณา
(นางสาวกมลวรรณ จงจิรัฐิติสกุล)
เจ้าหน้าทีสารบรรณ - งานบริการการศึกษา
๑๕ ม.ค. ๒๕๖๑
- มอบแผนกงานส่งเสริมวิชาการฯ ดําเนินการ

(นางสุกัญญา สีเมือง)
หัวหน้างานบริการการศึกษา
๑๙ ม.ค. ๒๕๖๑

มทร.อีสาน๑๔๐๐/ว๐๐๒๔

แผนกงานส่งเสริมวิชการและงาน
ทะเบียน

เลขรับ ๐๐๐๖๑
วันที ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๑
เวลา ๐๘:๒๙:๑๖ น.
เรียน ปฏิบัติหน้าทีแทนหัวหน้างานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เพือโปรดพิจารณา
(นางสาววัลภา นรสาร)
เจ้าหน้าทีสารบรรณ - แผนกงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๒๕ ม.ค. ๒๕๖๑
มอบการญจน์อมล ประสานงาน

(นายอภิเดช ดอนอ่อนเบ้า)
ปฏิบัติหน้าทีแทนหัวหน้างานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๒๙ ม.ค. ๒๕๖๑

มทร.อีสาน๑๔๐๐/ว๐๐๒๔

สิงทีส่งมาด้วย
สิงทีส่งมาด้วยทังหมด 1 รายการ
-คําร้องพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร60.pdf

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
Rajamangala University of Technology Isan

คาร้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

Graduate Degree-Receiving Ceremony Request Form
วันทีไ………..…..ดือน……………………….พ.ศ…...………..
Date

Month

Year

เรยน ผูຌอานวยการสานักสงสริมวิชาการละงานทะบียน

To

Director of Office of Academic Affairs and Registration

ชือไ -สกุล นาย/นาง/นางสาว............................................................................................รหัสประจาตัวนักศึกษา…….....................................
Name Mr./Mrs./Miss

ระดับการศึกษา  ระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาท  ระดับปริญญาอก
Level of study

Master’s Degree

Undergraduate

Doctoral Degree

Student ID

 ภาคปกติ

Normal Program

 ภาคสมทบ

Special Program

วิทยาขต.................................................................คณะ.............………………..........…............……..…สาขาวิชา………………………..……………………….…........

Campus

Faculty

Field of study

สารใจการศึกษาภาคการศึกษาทีไ................ปีการศึกษา........................ทีไอยูปัจจุบัน…………………………………………………………………………………..…...........

Graduation Semester

Academic year

Current Address

……………………………………………….............………….………………E-mail...................................................................ทรศัพท์มือถือ....................................
Telephone
มีความประสงค์ ดังนีๅ
Request for :

 1. ขอเปล่ยนค น หน น ม นวนเข รบพร ร ชท นปรญญ บตร
อกสารนบ : สานาคาสัไงตงตัๅงคานาหนຌาชืไอละสานาบัตรประจาตัวประชาชน
1. Request for changing the article in the graduate degree-receiving ceremony date.
Attached Document: A copy of letter of changing an article and a copy of National ID
 2. ขอเล่อนวนเข รบพร ร ชท นปรญญ บตร นปีก รศกษ ……………..……........................................................
2. Request for the postponement of the graduate degree-receiving ceremony date
in the academic year
ละขอรับ฿นปีการศึกษา…………………....................................................................................................................
หตุผล ...................................................................................................................................................................
and request for attending the graduate degree-receiving ceremony in the academic year
Reason:
 ใ. มขอเข รบพร ร ชท นปรญญ บตร นปีก รศกษ ……………..……..................................................................
ใ. Request for disjoining the graduate degree-receiving ceremony in the academic year
หตุผล ...............................................................................................................................................................
Reason:
............................................................................................................................................................................
ดยขอรับอกสาร ....................................................................................................................................................
Receiving by:

จึงรียนมาพืไอปรดพิจารณา

Please consider my request.

ลงชืไอ......................................................................
(……………………………………….……………………..)

Signature
ความหในของ
หัวหนຌางานบริการการศึกษา/หัวหนຌางานทะบียนละประมวลผล
Officer only:
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

ผลการพิจารณาของผูຌอานวยการสานักงานวิทยาขต/
ผูຌอานวยการสานักสงสริมวิชาการละงานทะบียน
Director Consideration:
 อนุญาต Authorized
 เมอนุญาตพราะ Unauthorized Reason:
………………............................................……................…......

(ลงชื่อ)...................................................................
Signature
(.........................................................)
ตำแหน่ง ....................................................................

หม ยเหต สามารถยืไนคารຌองพิธีพระราชทานปริญญาบัตรผานทาง

(ลงชืไอ).............................................................
Signature
(ผูຌชวยศาสตราจารย์สุนทร สงตรัส)
ผูอຌ านวยการสานักสงสริมวิชาการละงานทะบียน
Application

