


แบบค ำร้องขอจบกำรศึกษำ 
        เขียนที่ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
                                                                            วันที่….....….....เดือน…..........................……พ.ศ.……......….. 
เรื่อง    ขอจบการศึกษาในปีการศึกษา................/................................ 
เรียน    ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
  

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว………………..…………………….……….………..………….รหัสประจ าตัว...........................................                       
ประเภทวิชา..........................................................สาขาวิชา ………………………………….......สาขางาน………….........……........………....                           
เกิดวันที่.............เดือน..............................พ.ศ. .......................... บิดาชื่อ.........................................................................................
มารดาชื่อ.........................................................................................ได้ประเมินผลการเรียนนับถึงภาคเรียนที่แล้วและได้รับระดับ
คะแนนเฉลี่ย............................และได้ลงทะเบียนแล้วในภาคเรียนน้ีครบ............................หน่วยกิต รวมแล้วครบถ้วนหลักสูตร 
 ปวช.  ปวส. จึงขออนุมัติส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคพัทยา โดยย่ืนเอกสารประกอบการพิจารณาดังน้ี 

1. ส าเนาแสดงผลการเรียนเดิม (ปวช. ใช้ส าเนาวุฒิ ม.3 , ปวส. ใช้ส าเนาวุฒิ ม.6/ปวช.)   จ านวน  1  ฉบับ 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขอส าเร็จการศึกษา    จ านวน  1  ฉบับ 
3. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอส าเร็จการศึกษา      จ านวน  1  ฉบับ   
4. ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลของผู้ขอส าเร็จการศึกษาและผู้ปกครอง (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง)  

 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
ขอแสดงความนับถือ 

ลงชื่อ………………………….............…….....นักเรียน/นักศึกษา 
  ๑.  ค ำรบัรองของครูท่ีปรึกษำ ๒.  ควำมคิดเห็นของหัวหน้ำแผนกวิชำ 
.............................................................................................. 
 

(ลงชื่อ)………………………...................…………………….ครูที่ปรึกษา 
(….........………………........................………………………..) 

………/………………./……… 

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

(ลงชื่อ) ..........……...................…………………………..หัวหน้าแผนกวิชา 
(….........………………........................………………………..) 

………/………………./……… 

๓. ควำมคิดเห็นหัวหน้ำงำนกิจกรรม 
.............................................................................................. 
 
    (ลงชื่อ)………………...……………......…….......……หัวหน้างานกิจกรรม 
                    (นายชาตรี    ม่วงเขาแดง) 
                     ………/………………./……… 

๔. ควำมคิดเห็นหัวหน้ำงำนปกครอง 
......................................................................................... ............... 
 
       (ลงชื่อ)………………………………...............………หัวหน้างานปกครอง 
                       (นายจีราศักด์ิ  วุฒิศรีศิริพร) 
                          ………/………………./……… 

๕. ควำมเห็นหัวหน้ำงำนห้องสมุด ๖. ควำมเห็นหัวหน้ำงำนกำรเงิน 
 ติดค้าง       ไม่ติดค้าง 

 
     (ลงชื่อ) .........................................................หัวหน้างานห้องสมุด 
                   (นางสาวอรวรรณ เกตุโชติ) 
                   ………/………………./……… 

 ติดค้าง       ไม่ติดค้าง 
 

(ลงชื่อ) .............………………......................…………หัวหน้างานการเงนิ 
                      (นางสาวปิ่นมณี เจริญคลงั) 
                       ………/………………./……… 

  ๗.  ค ำรับรองของหัวหน้ำงำนทะเบียน ๔.  ควำมเห็นของรองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร 
............................................................................................. 

 
   (ลงชื่อ) ………………........…............…………….....หัวหน้างานทะเบยีน 
                       (นายสง่า   คูค า) 
                  ………/………………./……… 

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

         ลงชื่อ...............................................................รองผู้อ านวยการ 
        (นายพงศ์สรณ์ บวรสุขวัฒน์) 
        ………/………………./……… 

๘. ค ำสั่งผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคพัทยำ   อนุมัติ       ไม่อนุมัติ 
 
 

ลงชื่อ ว่าท่ีพันตรี ………………………………………………. 
                               (วานิช   สมชาติ) 
                   ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา      

อศท.๕๑ 

เลขที่.................................. 
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วันที่เขียนเอกสาร 

1          2564 

สมชาย   ทองดี 63302010001 
การบัญชี การบัญชี พาณิชยกรรม 

15 ธันวาคม 2555 นาย ทองดี ทองแดง 
นางสาว สมศรี  รักงาม 

3.95 103 

สมชาย   ทองดี 

- ชื่อบิดา-มารดา อา้งอิงตามใบเกิด (ในกรณีที่หย่าร้าง หรือ เสียชีวิต ก็ต้องกรอกข้อมูลใน
แบบค าร้องด้วย) 

- ค าน าหน้าและชื่อ-นามสกุล ของบิดา-และมารดา ต้องเขียนให้ชัดเจน และถกูตอ้ง 

ตัวอย่ำงกำรเขยีน แบบค ำร้องขอส ำเรจ็กำรศึกษำ 


