
แบบฟอรม อ. 1 
 

บัตรเสนอช่ือ    
ผูสมควรดํารงตําแหนงอธกิารบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
อธกิารบดี ตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด ดังนี้  
 (1) ไดรับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยหรือไดปริญญาเอกหรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นทีส่ภามหาวิทยาลัยรับรอง และไดสอน
มาแลวไมนอยกวา 3 ป ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือเคยดํารงตําแหนงกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวา 2 ป  
 (2) ไดปริญญาช้ันหน่ึงช้ันใดหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรองและไดสอนมาแลวไมนอย
กวาหกปในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นทีส่ภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือเคยดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาแลวไม
นอยกวา 4 ป 
(3) ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงศาสตราจารยของมหาวิทยาลัย 
 
 
 

โปรดเสนอช่ือผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
ไมเกิน 2 ช่ือ (กรุณากรอกประวัติตามแบบฟอรม อ.2 ท่ีแนบ) 

 
ช่ือท่ี  1.  .................................................................. นามสกุล............................................................. 
 

ตําแหนงทางวิชาการ    อาจารย   ผูชวยศาสตราจารย   รองศาสตราจารย  
  ศาสตราจารย    อ่ืนๆ โปรดระบุ …………………………………. 

 
 
 
 

ช่ือท่ี  2.  .................................................................. นามสกุล............................................................. 
 

ตําแหนงทางวิชาการ    อาจารย   ผูชวยศาสตราจารย   รองศาสตราจารย  
  ศาสตราจารย    อ่ืนๆ โปรดระบุ ………………………………… 
 
 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอรม อ.2  
 

ประวัตผูิไดรับการเสนอช่ือเปนผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
                                  (ขอใหผูเสนอช่ือกรอกรายละเอียดใหไดมากท่ีสุด) 
 

 

1. ชื่อ-นามสกลุ (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................................ 
2. ตําแหนงทางวิชาการ    อาจารย   ผูชวยศาสตราจารย   รองศาสตราจารย   ศาสตราจารย    อ่ืนๆ โปรดระบุ .............. 
3. ปจจุบันดํารงตําแหนง....................................................... สถาบัน/หนวยงาน................................................................... 
     ท่ีอยูของสถาบัน/หนวยงาน........................................................................................................................................... 
4. วัน/เดือน/ป ท่ีเกิด.....................................................................อายุนับจนถึงวันสมัคร..................ป................เดือน 
5. ท่ีอยูปจจุบันท่ีติดตอได 

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

........................................................................................................................................................................ ..............................  
โทรศัพท.........................................................................โทรสาร......................................... E-mail.................................................  
6. สถานภาพการสมรส  โสด  สมรส  หมาย  หยา 

 อ่ืนๆ...................................................................................................................................................................................... 
7. คุณวุฒิการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี  ชือ่ปริญญาบัตร....................................................................................สาขาวิชา....................................................         
ชือ่สถาบันการศึกษา...............................................................................ประเทศ.................................................... 

   ระดับปริญญาโท  ชือ่ปริญญาบัตร....................................................................................สาขาวิชา...................................................       
ชือ่สถาบันการศึกษา...............................................................................ประเทศ.................................................... 

   ระดับปริญญาเอก ชือ่ปริญญาบัตร......................................................................................สาขาวิชา.................................................        
ชือ่สถาบันการศึกษา...............................................................................ประเทศ.................................................... 

    อ่ืนๆ. ...................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... ................. 
8. ประสบการณดานการสอน ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
     1)  คณะ........................................ ชื่อสถาบัน.....................................................ประเทศ ..............................ระยะเวลา...............ป 
     2)  คณะ........................................ ชื่อสถาบัน.....................................................ประเทศ ..............................ระยะเวลา...............ป 
     3)  คณะ........................................ ชื่อสถาบัน.....................................................ประเทศ ..............................ระยะเวลา...............ป 
9. ประสบการณดานการบริหารในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา /หรือหนวยงานอ่ืนๆ 

   1)  ตําแหนง …………………………………….. คณะ/หนวยงาน............................. ..........ชื่อสถาบัน...............................................  
       ประเทศ ……………………………………..  ระยะเวลา............... ...............ป 
   2)  ตําแหนง …………………………………….. คณะ/หนวยงาน............................. ..........ชือ่สถาบัน...............................................  
      ประเทศ ……………………………………..   ระยะเวลา............... ...............ป 
   3) ตําแหนง ……………………………………..  คณะ/หนวยงาน............................. ..........ชื่อสถาบัน...............................................  
      ประเทศ ……………………………………..   ระยะเวลา............... ...............ป 

10. ผลงาน (สามารถพิมพแนบได) 
 1)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   2)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   3)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   4)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   5)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



11. คุณสมบัตทิีเ่หมาะสมในการเปนผูสมควรดํารงตําแหนงอธกิารบดีมหาวิทยาลยัศิลปากร   (กรุณาทําเคร่ืองหมาย  หนาชองท่ี
ตรงกบัคุณสมบัติของผูท่ีไดรับการเสนอชื่อ)                                                                              

     11.1 พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยศลิปากร พ.ศ.2530 มาตรา 21 กําหนดอธิการบดี ตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด  
ทําเคร่ืองหมาย
 

คุณสมบัติ 

 (1) ไดรับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยหรือไดปริญญาเอกหรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษาอื ่นที ่สภา
มหาวิทยาลัยรับรอง และไดสอนมาแลวไมนอยกวา 3 ป ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภา
มหาวิทยาลัยรับรอง หรือเคยดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวา 2 ป  

 (2) ไดปริญญาช้ันหน่ึงช้ันใดหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง
และไดสอนมาแลวไมนอยกวาหกปในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือเคย
ดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวา 4 ป 

 
 

(3) ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตาํแหนงศาสตราจารยของมหาวิทยาลัย 

 
 

 11.2 ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2554 ขอ 6 กําหนดวาผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีตองมี
คุณสมบัติตามมาตรา 21 แหงพระราชบัญญตัิมหาวิทยาลัยศลิปากร พ.ศ. 2530 และควรมีคุณสมบัติ ดงันี ้

ทําเคร่ืองหมาย 

 
คุณสมบัต ิ

 
 

(1) เปนผูทรงเกียรตคิุณและคณุธรรม เปนท่ียอมรับนับถือของคนท่ัวไปท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 
 

(2) เปนผูมคีวามสามารถทางวิชาการเปนท่ียอมรับ สามารถบรหิารวิชาการไดเปนอยางด ี

 (3) เปนผูมคีวามสามารถ ประสบการณ และสมัฤทธิผลในดานการบริหารโดยเฉพาะอยางยิ่งในสถาบันอุดมศึกษา 
รวมท้ังมีวิสัยทัศนและศักยภาพท่ีจะนําความเจริญและช่ือเสียงมาสูมหาวิทยาลัย 

 
 

(4) มีมนุษยสัมพันธท่ีดีอันจะนํามาซึ่งการประสานสัมพันธและความรวมมือภายในมหาวิทยาลัย 

  

 11.3 คุณสมบัติอ่ืนๆ นอกเหนือจากขอ 11.1 .และ 11.2 
...................................................................................................................................................................................................... ................ 
...................................................................................................................................................................................................... ................ 
...................................................................................................................................................................................................... ................ 
...................................................................................................................................................................................................... ................ 
 

 
สวนนีเ้ฉพาะคณะกรรมการประจาํคณะ หรือท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมฐีานะเทียบเทา 
 

 

 
 

 
 

 
 

         คณะกรรมการประจําคณะ.................................  ในการประชุมครั้งท่ี ......................... วันท่ี  .................................  
         พิจารณาแลวเห็นวา .......................................................................................     มีคุณสมบัติ 
  ครบถวนตามเกณฑท่ีกําหนด 
  ไมครบถวนขาดคณุสมบัติขอ..................................... 

 
                            ลงช่ือ   ....................................................... 

คณบด/ีผูอํานวยการ..................................... 
 



แบบฟอรม อ.3 
 

ใบสมัครผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลยัศิลปากร 
เลขท่ีใบสมัคร.................................................... 
1. ชื่อ-นามสกลุ (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................................ 
2. ตําแหนงทางวิชาการ    อาจารย   ผูชวยศาสตราจารย   รองศาสตราจารย   ศาสตราจารย    อ่ืนๆ โปรดระบุ .............. 
3. ปจจุบันดํารงตําแหนง....................................................... สถาบัน/หนวยงาน................................................................... 
     ท่ีอยูของสถาบัน/หนวยงาน........................................................................................................................................... 
4. วัน/เดือน/ป ท่ีเกิด.....................................................................อายุนับจนถึงวันสมัคร..................ป................เดือน 
5. ท่ีอยูปจจุบันท่ีติดตอได 

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

........................................................................................................................................................................ ..............................  
โทรศัพท.........................................................................โทรสาร......................................... E-mail...................................  
6. สถานภาพการสมรส  โสด  สมรส  หมาย  หยา 

 อ่ืนๆ...................................................................................................................................................................................... 
7. คุณวุฒิการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี  ชือ่ปริญญาบัตร....................................................................................สาขาวิชา....................................................ชื่อ
สถาบันการศึกษา...............................................................................ประเทศ.................................................... 

   ระดับปริญญาโท  ชือ่ปริญญาบัตร........................................................................................สาขาวิชา...............................................ชื่อ
สถาบันการศึกษา...............................................................................ประเทศ.................................................... 

   ระดับปริญญาเอก ชือ่ปริญญาบัตร......................................................................................สาขาวิชา.................................................ชื่อ
สถาบันการศึกษา...............................................................................ประเทศ.................................................... 

    อ่ืนๆ. ...................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... ................. 
8. ประสบการณดานการสอน ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
     1)  คณะ.......................................ชื่อสถาบัน.......................................................ประเทศ ..............................ระยะเวลา...............ป 
     2)  คณะ.......................................ชื่อสถาบัน.......................................................ประเทศ ..............................ระยะเวลา...............ป 
     3)  คณะ........................................ชือ่สถาบัน.......................................................ประเทศ ............................ระยะเวลา...............ป 
9. ประสบการณดานการบริหารในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา /หรือหนวยงานอ่ืนๆ 

   1)  ตําแหนง …………………………………….. คณะ/หนวยงาน............................. ..........ชื่อสถาบัน...............................................  
       ประเทศ ……………………………………..  ระยะเวลา............... ...............ป 
   2)  ตําแหนง …………………………………….. คณะ/หนวยงาน............................. ..........ชือ่สถาบัน...............................................  
      ประเทศ ……………………………………..   ระยะเวลา............... ...............ป 
   3) ตําแหนง ……………………………………..  คณะ/หนวยงาน............................. ..........ชื่อสถาบัน...............................................  
      ประเทศ ……………………………………..   ระยะเวลา............... ...............ป 

10. ผลงาน (สามารถพิมพแนบได) 
 1)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   2)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   3)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   4)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   5)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 



11. คุณสมบัตทิีเ่หมาะสมในการเปนผูสมควรดํารงตําแหนงอธกิารบดีมหาวิทยาลยัศิลปากร   (กรุณาทําเคร่ืองหมาย  หนาชองท่ี
ตรงกบัคุณสมบัติของทาน)                                                                              

     11.1 พระราชบัญญัตมิหาวิทยาลัยศลิปากร พ.ศ.2530 มาตรา 21 กําหนดอธิการบดี ตองมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใด  
ทําเคร่ืองหมาย
 

คุณสมบัติ 

 (1) ไดรับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยหรือไดปริญญาเอกหรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษาอื ่นที ่สภา
มหาวิทยาลัยรับรอง และไดสอนมาแลวไมนอยกวา 3 ป ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภา
มหาวิทยาลัยรับรอง หรือเคยดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวา 2 ป  

 (2) ไดปริญญาช้ันหน่ึงช้ันใดหรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง
และไดสอนมาแลวไมนอยกวาหกปในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือเคย
ดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวา 4 ป 

 
 

(3) ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตาํแหนงศาสตราจารยของมหาวิทยาลัย 

 
 

 11.2 ขอบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร วาดวยการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2554 ขอ 6 กําหนดวาผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีตองมี
คุณสมบัติตามมาตรา 21 แหงพระราชบัญญตัิมหาวิทยาลัยศลิปากร พ.ศ. 2530 และควรมีคุณสมบัติ ดงัน้ี 

ทําเคร่ืองหมาย 

 
คุณสมบัต ิ

 
 

(1) เปนผูทรงเกียรตคิุณและคณุธรรม เปนท่ียอมรับนับถือของคนท่ัวไปท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 
 

(2) เปนผูมคีวามสามารถทางวิชาการเปนท่ียอมรับ สามารถบรหิารวิชาการไดเปนอยางด ี

 (3) เปนผูมคีวามสามารถ ประสบการณ และสมัฤทธิผลในดานการบริหารโดยเฉพาะอยางยิ่งในสถาบันอุดมศึกษา 
รวมท้ังมีวิสัยทัศนและศักยภาพท่ีจะนําความเจริญและช่ือเสียงมาสูมหาวิทยาลัย 

 
 

(4) มีมนุษยสัมพันธท่ีดีอันจะนํามาซึ่งการประสานสัมพันธและความรวมมือภายในมหาวิทยาลัย 

  

 11.3 คุณสมบัติอ่ืนๆ นอกเหนือจากขอ 11.1 .และ 11.2 
...................................................................................................................................................................................................... ................ 
...................................................................................................................................................................................................... ................ 
...................................................................................................................................................................................................... ................ 
...................................................................................................................................................................................................... ................ 
 

        ขาพเจาขอรับรองวาขอความท่ีกรอกในใบสมัครนี้เปนความจริงทุกประการ 
 
 

        ลงช่ือ......................................................ผูสมัคร 
              (..........................................................) 
         วันท่ี............................................................. 
 

 

 

 

 



แบบฟอรม อ.4 

                 แบบตอบรับการทาบทาม 
 
 

คุณสมบัติของผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2530 
มาตรา 21 คือ 

มาตรา 21 อธิการบดีตองมีคุณสมบัติอยางใดอยางหน่ึงดังน้ี 
 (1) ไดรับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัย หรือไดปริญญาเอกหรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษาอื ่นที ่สภา
มหาวิทยาลัยรับรอง และไดสอนมาแลวไมนอยกวา 3 ป ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือเคยดํารง
ตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวา 2 ป  
  (2) ไดปริญญาชัน้หนึ่งชัน้ใด หรือเทียบเทาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอืน่ทีส่ภามหาวิทยาลัยรับรอง
และไดสอนมาแลวไมนอยกวาหกปในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือเคยดํารงตําแหนงกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวา 4 ป 
  (3) ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงศาสตราจารยของมหาวิทยาลัย 
 
 
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................................................................... 
 
ตําแหนงทางวิชาการ............................................................................................................................................. 
 
ตําแหนงอ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
สถานท่ีติดตอ......................................................................................................................................................... 
 
.............................................................................................................................................................................. 
 
เบอรโทรศพัท............................................................E-mail........................................................................................... 
 
  มีคุณสมบัติตามกําหนดไวขางตน   ไมมีคุณสมบัติ 
 
   
 กรณีมคีณุสมบัติดังกลาวขางตน ขาพเจาขอแจง 
   ยนิดตีอบรบัการทาบทาม    ขัดของ ……………………………… 
 
 กรณียนิดีตอบรับการทาบทามขอความกรุณาใหขอมลูเกีย่วกบัสขุภาพของทาน 
 
ขาพเจาขอรบัรองวา        มีสุขภาพแข็งแรง ไมมีโรคประจําตัวท่ีอาจจะเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน   
  มีโรคประจําตัว โปรดระบุ.................................................................................. 
 
 
 
   (ลงช่ือ)................................................................................................... 
 
  (.....................................................................................................) 



แบบฟอรม อ.5 
ขอมูลเพ่ิมเติมของผูตอบรับการทาบทามและผูสมัครเปนผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดี 

 
ขาพเจา.............................................................................................................................................................................. 
 
สังกัดคณะวิชา/หนวยงาน..........................................................มหาวิทยาลัย/สถาบัน...................................................... 
 
ประสงคขอใหขอมูล (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................ผูตอบรับการทาบทาม/ผูสมัครเปน              
ผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 สรปุขอมลู.............................................................................................................................................................. 
...............................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
 

พรอมน้ีไดแนบหลักฐานประกอบการพิจารณา 
...............................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
        ลงช่ือ...................................................................... 
 
        (.............................................................................) 
 
        วันท่ี.....................เดอืน.........................พ.ศ........... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอรม อ.6  
 

                                        บันทึกขอความ 
สวนราชการ  คณะวิชา หนวยงาน  
ท่ี                                วันท่ี                กันยายน   2555   
เรื่อง   รายชื่อและประวัติผูไดรับการเสนอชื่อเปนผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  
 

เรียน  ประธานคณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  
                       

ตามที่คณะกรรมการสรรหาผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร กําหนดใหคณะวิชา 
หนวยงาน เสนอชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงอธิการบดี ในวันที่ 30 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00 – 15.00 น. คณะ
............................ไดดําเนินการแลว 

ท้ังนี้ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ .................(หรือทีเ่รียกชือ่อยางอืน่ที่มีฐานะเทียบเทา) ในการ
ประชุมครั้งท่ี .................วันท่ี ......................ไดพิจารณารายชือ่ผูไดรับการเสนอชื่อทุกราย พรอมประวัติผูไดรับการเสนอ
ชื่อแลว พบวามีรายชื่อท่ีไดรับการเสนอชื่อท้ังสิ้นจํานวน........คน  ซึ่งเปนรายชือ่ทีมี่คุณสมบัติครบถวนจํานวน............คน 
และเปนรายชื่อท่ีขาดคุณสมบัติจํานวน ....... คน  ตามรายละเอียดขางลางนี้  

รายชื่อท่ีมีคุณสมบัติครบถวนจํานวน............คน เรียงตามลําดับตัวอักษรดังนี้ (ไมตองใสคะแนน)  

1. 

2. 

3. 

รายชื่อท่ีขาดคุณสมบัติจํานวน ....... คน  เรียงตามลําดับตัวอักษรดังนี้ (ใสเหตุผลการขาดคุณสมบัติดวย)  

1. ................................................ เหตุผล ขาดคุณสมบัติขอ............................................ 
2. ................................................. เหตุผล ขาดคุณสมบัติขอ ............................................ 

 

พรอมนี้ไดแนบประวัติของผูมีคุณสมบัติครบถวนและผูขาดคุณสมบัติ  ซึง่คณบดี หรือ ผูแทนไดลงนาม
ทายแบบฟอรมประวัติ (แบบฟอรม อ.2) ทุกรายแลว และไดจัดสงทาง e- mail ใหสํานักงานสภามหาวิทยาลัย  โดยใช e- 
mail address ของผูสง คือ ....................................... 

            

                     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการตอไปดวย จักขอบคุณยิ่ง 
 
 
 
 

              (ลงชื่อ คณบดี ผอ.ศูนย สถาบัน สํานัก) 
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