
          

เขียนที่ …………………………………………………………………… 

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

เรียน   คณบดีคณะวิทยาศาสตรป์ระยุกต ์ 
 

          ข้าพเจ้า(ช่ือ-สกุล) นาย/นาง/นางสาว .......................................................................เบอร์มือถือ……………………………… 

  อาจารย์ / เจ้าหน้าที่     นักศึกษาระดับ      ปริญญาโท/เอก   ปริญญาตรี  ช้ันปีที่...............   

สังกัด ภาควิชา ……………………………………………………………………….. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์   

มีความประสงคจ์ะขออนุญาตปฏิบตัิงานภายในอาคารคณะวิทยาศาสตรป์ระยุกต ์ ดงัน้ี 

    อาคาร 75    อาคาร 78      อาคาร 80     อาคารเกบ็สารเคมี 

  กรณีท่ี 1:  ขอปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ  เกนิกว่า 22.00 น.  แต่ไม่ไดพ้กัคา้ง 

       โดยขอปฏิบัติงานระหว่างเวลา ……… ถึงเวลา..…….ในวันที่ ......เดือน...........พ.ศ........ ถึงวันที่ .....เดอืน.........พ.ศ.........  

       ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอปฏิบัติงานภายในอาคาร  โดยขอใช้ห้อง …………………………………….…………………….......................... 

       เพื่อ................................................................................................................................................................ 

      โดยมีผู้ ร่วมปฏิบัติงาน 1.................................................2.............................................3……………………..……............ 

  กรณีท่ี 2 : ขอปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ  เกนิกว่า 22.00 น.  และขอพกัคา้ง  

        ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอปฏิบัติงาน พักค้างภายในอาคาร โดยขอใช้ห้อง  (โปรดระบุหมายเลขห้องทั้งหมดที่ต้องการใช้งาน) 

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

เพื่อ  ท าวิจัย/โครงงานพิเศษ    ใช้เคร่ือง.......................................... อ่ืนๆ (ระบุ)....................................... 

(กรณีเป็นนกัศึกษา) โดยมี..............................................................................................................เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  

       โดยอาจารย์ที่ปรึกษาของข้าพเจ้า และ หัวหน้าภาควิชา  ได้รับทราบ  และอนุญาตโดยลงนามมาพร้อมแบบค าขอนี้   

 ข้าพเจ้าได้อ่านระเบียบการใช้ห้องปฏิบัตกิารซึ่งภาควชิาได้ก าหนดโดยละเอียดแล้ว และจะปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มีอยู่อย่างเคร่งครัด 

และมีผู้ ร่วมพักค้าง 1. .............................................................  2.  ........................................................................... 

           3..............................................................    4.  ........................................................................... 

 ขออนุญาตพกัคา้งคืน ในวนัต่อไปน้ี                             (กรณีมีผู้ร่วมพักค้างมากกว่า 4 คน กรุณาพิมพ์รายช่ือ แนบเพ่ิมด้วย)  

ล าดับ วัน วันที ่ เดือน พ.ศ. หมายเหตุ (ในกรณีใช้เคร่ืองมือ ระบุห้องและเคร่ืองมือที่ใช้) 

1      
2      
3      

 

 กรณีท่ี 3 : ขอปฏิบตังิานนอกเวลาราชการ ในวนัเสาร ์หรือ วนัอาทิตย ์เพ่ือการเรียน/ การสอน/ การสอบ 

โดยภาควิชามีความจ าเป็นจะต้องปฏิบัติงาน  เพื่อการเรียนการสอน ของนักศึกษาในหลักสูตร …………………….. 

ในวัน   เสาร์        อาทติย์  ระหว่างวันที่ ...........เดือน................พ.ศ......... ถึงวันที่ ......... เดือน................พ.ศ............ 

โดยใช้ อาคาร 75   อาคาร 78      อาคาร 80    อาคารเกบ็สารเคมี 
 

หมายเลขห้องเรียนในอาคาร  (โปรดระบุหมายเลขห้องทั้งหมดที่ต้องการใช้งาน) 

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

           จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต จักขอบพระคุณยิ่ง 
 

       

         
 
 
 

ลงช่ือ  …………………………………………………………. 

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

               ผู้ขออนุญาตใช้ห้องนอกเวลาราชการ 
                    …………. / ……………./…........... 

ส าหรบั ขอ้ 3  ขอใหเ้จ้าหนา้ท่ีงานอาคาร  
ท่ีมีรายช่ือต่อไปน้ี  ช่วยประสานงาน 
1………………………………………………………. 
2………………………………………………………. 
3………………………………………………………. 
 

 แบบค าขอปฏิบติังานในอาคารคณะวิทยาศาสตรป์ระยุกตน์อกเวลาราชการ  
 คณะวิทยาศาสตรป์ระยุกต ์  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

 



-2- 
ความเห็นของอาจารยท่ี์ปรึกษา  

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

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

                      (ลงชื่อ)................................................................... 
                      (................................................................) 
                                     อาจารย์ที่ปรึกษา 
                             ............/ ............/.............. 

ความเห็นของหวัหนา้ภาควิชา 

 อนุญาต  และขอให้อยู่ในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 
  ไม่อนุญาต เพราะ................................................................................................................................................ 
  อ่ืนๆ ................................................................................................................................................................. 

 

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

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

หัวหน้าภาควิชา………………………………………… 
                      ............/ ..........  /.............. 
 

ส าหรบัผูอ้นุญาตและผูเ้กี่ยวขอ้ง 

ส าหรบังานสารบรรณ            ความเห็นของรองคณบดีฝ่ายบริหาร 

เรียน   รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

  

    เพื่อโปรดพิจารณา   

    เหน็ควรแจ้งงานอาคาร ด าเนินการต่อ  

 อ่ืนๆ ................................................................. 

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

 

 

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

        

        .............. / ........................ / .................  

 

   อนุญาต  และ ขอให้อยู่ในความดูแลของภาควิชา 

   ไม่อนุญาต เพราะ................................................ 

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

   ส าเนาแจ้งงานอาคาร  และ  รปภ.คณะวิทยาศาสตรฯ์ 

   อ่ืนๆ   ................................................................. 

 

 

ลงชื่อ ............................................................... 
 

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

                     รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
                     ปฏิบตักิารแทนคณบดี 

         .............. / ........................ / ................. 
 

บนัทึก รปภ.  
.................................................................................................................................................................................. 

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

(ลงชื่อ)............................................................ รปภ.คณะวิทยาศาสตรฯ์ 

          ( ..............................................................) 
                  ............/ .........../............ 

หมายเหตุ : ส าหรบันกัศึกษา    1.   กรุณาท าค าขอใชห้อ้งนอกเวลาราชการลว่งหนา้ 5 วนัท าการ 
     2.   แนบส าเนาบตัรประชาชน ของผูพ้กัคา้งทุกคนมาพรอ้มแบบค าขอ 

 รบัแจ้งเหตุต่างๆ ท่ีเกิดขึ้ นนอกเวลาราชการ ภายในคณะวิทยาศาสตรป์ระยุกต ์ท่ีหมายเลขโทรศพัทภ์ายใน 4102 
หรือ รปภ ของคณะวิทยาศาสตรฯ์ คุณสาม โทร. 082-701-0129  หรือ คุณสายนัต ์ โทร. 089-480-2853 


