
 

 

 
ชุมนุม ............................................................... 

 

 

 

 

 

 

** ให้ผู้เสนอตั้งชุมนุมกิจกรรม  ลงในช่อง ตามรายการเอกสารที่น ามาประกอบและโปรดเรียงเอกสารตามรายการ ** 

การจัดตั้ง/ต่ออายุของชุมนุมกิจกรรม โปรดเตรยีมเอกสารดังต่อไปนี้ 

  หนังสือ ชน.สว.01  เรื่อง ขอจดทะเบียนจัดตัง้/ตอ่อายุชุมนุม 

  หนังสือ ชน.สว.02  เรื่อง คณะกรรมการชุมนุมกิจกรรม 

  หนังสือ ชน.สว.03  นโยบายและวัตถุประสงค์ของชุมนุมกิจกรรม 

  หนังสือ ชน.สว.04  เรื่อง ค ายินยอมและความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุมกิจกรรม 

  หนังสือ ชน.สว.05  บัญชรีายชื่อสมาชิกชุมนุมกิจกรรม 

  ผลงานในช่วงปีที่ผ่านมาของชุมนุม 

 

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

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

ประธานชุมนุมกิจกรรม 

 

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

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

อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม 

 

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

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

อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม 

 

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

(ดร.ทิษฏยา  เสมาเงิน) 

ผูช่้วยคณบดีฝา่ยกิจการนสิิต 

 

หมายเหตุ :- 1. เอกสารทุกฉบับที่เป็นส าเนาให้เจ้าของเอกสารลงชื่อก ากับมาทุกฉบับ 

   2. หากเอกสารไม่ครบ หรอืไม่ถูกต้อง ฝ่ายกิจการนิสิตจะไม่รับพิจารณา 

                       ตามที่ผู้เสนอส่งมา 

เอกสารประกอบการจัดตั้ง/ตอ่อายุชุมนุม 

ตามประกาศคณะสหเวชศาสตร์ เรื่อง ชุมนุมกิจกรรมคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา 

ประจ าปีการศกึษา 2558 



 

 

เอกสาร ชน.สว. 01 
 

บันทึกข้อความ 
 

หน่วยกิจกรรม  ฝ่ายกิจการนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ที ่ .................../............      วันที่ ............................................................................. 
 

เรื่อง   ขอจดทะเบียนจัดตั้งชุมนุม / ต่ออายุชุมนุม 
 

เรียน   คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ 
 

          ข้าพเจ้า............................................. พร้อมกลุ่มนิสิตจ านวน......... ......คน  ขออนุญาตจัดตั้งชุมนุม/ 
ต่ออายุชุมนุม............................................................................... เพื่อส่งเสริมกิจกรรมนิสิตของคณะสหเวชศาสตร์ใน
ด้าน.................................................. โดยมีฝ่ายกิจการนิสิตเป็นผู้ดูแล พร้อมนี้ได้แนบเอกสารรายละเอียดของการ    
จดทะเบียนจัดตั้งชุมนุม/ต่ออายุชุมนุมมาพร้อมนี้ 
 

           จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

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

        ผู้ขอจัดตั้ง 
 

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

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

 

ความเห็นของผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต 
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................................................. .................. 
 

             ……………………………………………. 
         ดร.ทิษฏยา  เสมาเงิน 
ค าสั่งคณบดี 
................................................................................................................................................................... ................. 
................................................................................................................. ................................................................... 
 

                 ……………………………………………. 
           รองศาสตราจารย์ประเสริฐ  มีรัตน์ 
 



 

 

เอกสาร ชน.สว. 02 

 

บันทึกข้อความ 
 

หน่วยกิจกรรม  ฝ่ายกิจการนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่  .................../............      วันที่ ......................................................................... 
 

เรื่อง   แจ้งรายชื่อคณะกรรมการชุมนุม 
 

เรียน   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต 
 

          ตามท่ีชุมนุม.......................................................... .......................... ได้ด าเนินการจดทะเบียนจัดตั้ง/
ต่ออายุในปีการศึกษา............................. ซึ่งมีจ านวนสมาชิกทั้งหมด.....................คน นั้น  บัดนี้ สมาชิกชุมนุมได้
รว่มกันพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการบรหิารชุมนุม ประจ าปีการศึกษา.........................เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งสิ้น
จ านวน..............คน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

1. .................................................................................. ประธานชุมนุม  
2. .................................................................................. รองประธาน 
3. .................................................................................. เลขานกุาร  
4. .................................................................................. เหรัญญิก 
5. .................................................................................. ประชาสัมพันธ์  
6. .................................................................................. พัสดุ 
7. กรรมการอ่ืน ๆ ตามที่เห็นสมควร 

 

           จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และด าเนินการต่อไป 
 

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

 
ความเห็นของผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต 
.......................................................................... ...............................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ............................................ 
 

ลงชื่อ .......................................................................... 
                    (ดร.ทิษฏยา  เสมาเงิน) 
                 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต 



 

 

เอกสาร ชน.สว. 03 
 

การขอจัดตั้ง / ต่ออายุ 
 

ชุมนุม ............................................................................................  
-------------------------------------------------- 

 
ชื่อชุมนุม  .................................................................................................. ........................................ 
 

อาจารย์ท่ีปรึกษา ............................................................................................................................. ............ 
 
นิสิตผู้รับผิดชอบ ...................................................  ประธานชุมนุม   เบอร์โทร......................................... 
   ................................................. รองประธานชุมนุม   เบอร์โทร......................................... 
   ...................................................  เลขานุการ   เบอร์โทร......................................... 
   ...................................................  เหรัญญิก   เบอร์โทร......................................... 
   ...................................................  พัสดุ  เบอร์โทร......................................... 
 
ปรัชญาของชุมนุม ............................................................................................................................. ....................... 
............................................................................................................................................ ....................................... 
 
สัญลักษณ์/โลโก้ .......................................................................... .............................................................................. 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 
แผนการจัดกิจกรรม ............................................................................................................................. ..................... 
....................................................................................... ..................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................. 
 
หลักการและเหตุผล 
............................................................................................................................. ............................................................
................................................................................................................................................................ .........................
.......................................................................................................... ...............................................................................
............................................................................................................................. ............................................................ 
 
 
 
 



 

 

 
วัตถุประสงค์ 
............................................................................................................................. ............................................................
....................................................................... ..................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................................... 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
............................................................................................................................. ............................................................
.................................................................................................................................... .....................................................
.............................................................................. ...........................................................................................  
 
โครงการ / กิจกรรม ท่ีจะปฏิบัติในปีการศึกษา (ตามแผน อย่างน้อย ปีละ 2 โครงการ) 
 

1. ชื่อโครงการ.................................................................ระยะเวลา..................................งบประมาณ....................บาท 
 

2. ชื่อโครงการ.................................................................ระยะเวลา..................... .............งบประมาณ....................บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสาร ชน.สว. 04 

 
แบบเรียนเชิญเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา 

 
หน่วยกิจกรรม  ฝ่ายกิจการนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่  .................../............      วันที่ ...................................................................... 
 
เรื่อง   ขอเรียนเชิญเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
 

เรียน   .......................................................................................  
 

          ด้วยชุมนุม........................................................ .............................. ได้ด าเนินการจดทะเบียนจัดตั้ง/
ต่ออายุในปีการศึกษา............................... และที่ประชุมสมาชิกชุมนุมชุดใหม่มีมติเห็นสมควรเชิญท่านเป็นอาจารย์    
ทีป่รึกษาของชุมนุม........................................................................................... ประจ าปีการศึกษา... ....................... 
 

           จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และให้ความอนุเคราะห์ 
 
                                                                        ขอแสดงความนับถือ 
 

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

 
 
 
 
 
ข้าพเจ้า ..................................................................................................  
                     ยินดีเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาด้วยความเต็มใจ 
 
            ลงชื่อ ......................................................................... 
                  (..........................................................................) 
 
 
 



 

 

เอกสาร ชน.สว. 05 

 
บัญชีรายช่ือสมาชิกชุมนุม .......................................................................................................... 

ในความดูแลของ สโมสรนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

(กรุณากรอกเอกสารด้วยปากกา) 

ล าดับ ชื่อ – สกุล สาขา รหัสนิสิต ชั้นปี ลายเซ็นต์ 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

*** ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายชื่อตามข้างต้นเป็นความสมัครใจและเป็นลายมือของนิสิต *** 
 

ลงชื่อ ............................................................ ประธานชุมนมุกิจกรรม  



 

 

เอกสาร ชน.สว. 06 
 

ผลงานในช่วงปีที่ผ่านมาของชุมนุม 
 

โครงการในช่วงปีที่ผ่านมาของชุมนุม 
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
4. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
6. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
7. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
8. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
9. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
10. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
ผลการด าเนินงาน 
............................................................................................................................. ............................................................
....................................................................................................................................................................... ..................
................................................................................................................. ........................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ............................................................
...................................................................... ...................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................
............................................................................................................................. ............................................................
........................................................................................................................................................ .................................
.................................................................................................. .......................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :- สามารถแนบรูปถ่ายประกอบได้ เพื่อเป็นข้อมูลต่อการพิจารณางบประมาณครั้งต่อไป 


