
 

บันทึกข้อความ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

หน่วยงาน   สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา  โทรศัพท์ 3141 
ที ่   สอมทส. ..../....... วันที่ ....... เดือน......................... พ.ศ. ................ 
เรื่อง ขออนุมัตจิัดตั้งชมรมและแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม 

เรียน อธิการบดี 

ตามท่ี สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา ไดป้ระชุมเพ่ือพิจารณาเห็นชอบให้มีการจัดตั้งชมรม
ในสังกัดองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา เมื่อ วันที่ ............ เดือน .................................. พ.ศ. ....................
ณ ...................................................................................... โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการจัดตั้งชมรม คือ  

ชมรม  ............................................................................................................................. ... 

สังกัดด้าน  ........................................................................................................... ............... 

อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม  ......................................................................................................  

หน่วยงานสังกัดของอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม ........................................................................  

เพ่ือให้ชมรมสามารถด าเนินกิจกรรมได้ สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา จึงใคร่ขออนุมัติ
จัดตั้งชมรมและแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมดังกล่าว ตามรายละเอียดเอกสารการขอจัดตั้งชมรมท่ีแนบมา 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

ลงชื่อ ..................................................................           ลงชื่อ ...................................................................... 
     (...................................................................)                 (......................................................................) 

ประธานสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา 

1. เสนอความเห็น 
     เห็นควรอนุมัติ 
     ไม่ควรอนุมัติ เพราะ .......................................................... 

ลงชื่อ ............................................................................. 
        (..............................................................................) 

หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา 
วันที่ ....... เดือน......................... พ.ศ. ................ 

2. เสนอความเห็น 
    เห็นควรอนุมัติ 
    ไม่ควรอนุมัติ เพราะ ............................................................ 

ลงชื่อ ............................................................................. 
        (..............................................................................) 

หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา 
วันที่ ....... เดือน......................... พ.ศ. ................ 

3. เสนอความเห็น 
    เห็นควรอนุมัติ 
    ไม่ควรอนุมัติ เพราะ ............................................................ 

ลงชื่อ ............................................................................. 
        (..............................................................................) 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ ์

วันที่ ....... เดือน......................... พ.ศ. ................ 

4. ผลการพิจารณา 
    อนุมัติ 
    ไม่อนุมัติ เพราะ ............................................................ 

ลงชื่อ ............................................................................. 
        (..............................................................................) 

อธิการบดี 
วันที่ ....... เดือน......................... พ.ศ. ................ 
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บันทึกข้อความ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

หน่วยงาน  องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา  โทรศัพท์ 3141 
ที ่   อมทส. (พิเศษ) วันที่ ....... เดือน......................... พ.ศ. ................ 
เรื่อง ขออนุมัตจิัดตั้งชมรม 

เรียน  ประธานสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ว่าด้วยองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2544 หมวดที่ 7 ข้อที่ 75 เรื่องการขอจัดตั้งชมรม ข้าพเจ้าพร้อมคณะประสงค์      
ขออนุมัติจัดตั้งชมรม ....................................................................................... เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ด้าน .......................................................................... ตามรายละเอียดการขอจัดตั้งชมรมที่แนบมา 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

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

ประธานชมรม ................................................................ 

1. เสนอความเห็นในการขอจัดตั้งชมรม 
   เห็นควรให้มีการจัดตั้งชมรม เพราะ ....................................... 
...................................................................................................... 
...................................................................................................... 
...................................................................................................... 
...................................................................................................... 
...................................................................................................... 
...................................................................................................... 

ลงชื่อ ............................................................................. 
        (..............................................................................) 

อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม 
วันที่ ....... เดือน......................... พ.ศ. ................ 

3. ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร องค์การนักศึกษา
(พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับถัดจากวันรับเรื่องจาก
ประธานคณะอนุกรรมการฯ) 
    เห็นชอบให้จัดตั้งชมรม 
    ไม่เห็นชอบให้จัดตั้งชมรม เพราะ ....................................... 
...................................................................................................... 
...................................................................................................... 
...................................................................................................... 

ลงชื่อ ............................................................................. 
        (..............................................................................) 

นายกองค์การบริหาร องค์การนกัศึกษา 
วันที่ ....... เดือน......................... พ.ศ. ................ 

2. เสนอความเห็นประธานคณะอนุกรรมการ 
   ฝ่าย ...................................................................... 
   ได้ตรวจสอบนโยบายและวัตถุประสงค์ของชมรมแล้ว 
    ไม่ซ้ าซ้อนกับชมรมที่มีอยู่เดิมและเอกสารถูกต้อง 
    ซ้ าซ้อนกับชมรม ............................................................ 

ลงชื่อ ............................................................................. 
        (..............................................................................) 

ประธานคณะอนุกรรมการ ฝ่าย ............................................. 
วันที่ ....... เดือน......................... พ.ศ. ................ 

4. ผลการพิจารณา (พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับถัด
จากวันรับเรื่องจากคณะกรรมการบริหาร องค์การนักศึกษา) 
    เห็นชอบให้จัดตั้งชมรม 
    ไม่เห็นชอบให้จัดตั้งชมรม เพราะ ....................................... 
...................................................................................................... 

ลงชื่อ ............................................................................. 
        (..............................................................................) 

ประธานสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา 
วันที่ ....... เดือน......................... พ.ศ. ................ 
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แบบการขอจัดตั้งชมรม 

1. ข้าพเจ้า(นาย/นางสาว) ....................................................... นามสกุล ......................................................... 
เป็นนักศึกษาส านักวิชา ............................................ ชั้นปีที ่..........รหสัประจ าตัว .......................................... 
เกรดเฉลี่ย ........ พร้อมกับนักศึกษาผู้ร่วมริเริ่ม มีความประสงค์จะขอจัดตั้งชมรม ........................................... 
เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาด้าน ......................................................... .......................................................... 

2. รายชื่อนักศึกษาผู้ร่วมริเริ่มก่อตั้งชมรม จ านวน 5 คน มีดังนี้ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล ส านักวิชา รหัสประจ าตัว เกรดเฉลี่ย 

1     
2     
3     
4     
5     

3. ข้าพเจ้าและคณะได้เรียนเชิญผู้มีชื่อต่อไปนี้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม และท่านยินดีเป็นที่ปรึกษา คือ 
ชื่อ-สกุล ...................................................................................... หน่วยงาน  .................................................. 

4. วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งชมรม ทั้งนีไ้ด้ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมแล้ว มีดังนี ้
4.1 ...................................................................................................................................................... 
4.2 ................................................................................................................ ...................................... 
4.3 ...................................................................................................... ................................................ 
4.4 ..................................................................................................................... ................................. 
4.5 ................................................................................................................... .................................. 

5. กิจกรรมหรือโครงการที่คิดว่าจะท า หลังจากได้รับอนุญาตให้ตั้งชมรมได้ คือ 
5.1 ............................................................................. ........................................................................ 
5.2 .......................................................................................................... ........................................... 
5.3 .................................................................................................... ................................................. 
5.4 ......................................................................................................... ............................................ 
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6. รายชื่อคณะกรรมการบริหารชมรม ……………………………………………… 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล รหัสประจ าตัว 
เกรดเฉลี่ย 

(มากกว่า 2.00) 
ต าแหน่ง 

1    ประธานชมรม 

2    รองประธานชมรม 

3    เลขานุการ 

4    เหรัญญิก 

5    นายทะเบียน 

6    ประชาสัมพันธ์ 

7    พัสดุ 

8*     

9*     

10*     

11*      

12*     

13*     
*กรรมการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการชมรมเห็นสมควร (ระบุต าแหน่ง) 

7. ข้าพเจ้าและคณะขอรับรองว่า จะไม่ท ากิจกรรมใด ๆ ที่จะเกิดผลเสียหายต่อชื่อเสียงของหมู่คณะและของ
มหาวิทยาลัย ทีผ่ิดกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย หรือผิดศีลธรรม หรือผิดกฎหมายของบ้านเมืองโดยเด็ดขาด 

พร้อมกันนี้ได้แนบรายชื่อสมาชิกมาด้วยแล้ว จ านวน ................ คน  
 
 

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

ผู้ขอจัดตั้งชมรม 
 
 

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

อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม 
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รายชื่อสมาชิกชมรม ……………………………………………………. 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล รหัสประจ าตัว สาขาวิชา 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    
24    
25    
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รายชื่อสมาชิกชมรม ……………………………………………………. (ตอ่) 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล รหัสประจ าตัว สาขาวิชา 

26    

27    

28    

29    

30    

31    

32    

33    

34    

35    

36    

37    

38    

39    

40    

41    

42    

43    

44    

45    

46    

47    

48    
49    
50    

หมายเหตุ : จ านวนสมาชิกชมรมต้องไม่น้อยกว่า 50 คน 

 

ปรับปรุง 23 เมษายน 2561 


