
 

 

กรุณาแนบเอกสารประกอบการย่ืนขอสําเร็จ การศึกษาใหครบถวนดังนี ้
Please attach the following documents:  
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ สําเนา Passport   1   ฉบับ 
    Certified True Copy of ID/Passport         
2. สําเนาการเปล่ียนชื่อ -นามสกุล (ถามี)   1   ฉบับ 
    Certified True Copy of name change document (if have)     
3. สําเนาบทคัดยอ Thesis/IS (ไทย-อังกฤษ) อยางละ 1   ฉบับ  
    Certified True Copy of Thesis/IS Abstract   
  
      

  
  

 
 
 
 
 
 

 

                             
แบบฟอรมขอสําเร็จการศึกษา (ระดับบัณฑิตศึกษา) 

GRADUATION APPLICATION 
 

 

ชื่อนักศึกษา นาย/นาง/นางสาว/ยศ ..………………………...……………………..………….……....…. เลขประจําตัว ……..……….…………………………….…… 
Student’s name Mr./Mrs./Miss                            Student’s ID 
แผนการศึกษา/Study Plan        วิทยานิพนธ/Thesis  การศึกษาคนควาอิสระ/Independent Study                                    
หลักสูตร/Course ………………..………...….คณะ/Faculty.....………….……………….....………สาขาวิชา/Field of study…….….….…………….….…… 
วิชาเอก/Major……………….………………………………………………..… เบอรโทรศัพท/Telephone No. ……………….…………………………………………. 
ภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียน/Semester enrolled ……………….……………ปการศึกษา/Academic Year…………………………………………..………
วัน/เดือน/ปเกิด ..........................สัญชาติ...................วุฒิเดิม  ปริญญาตร/ี Bachelor   ปริญญาโท/Master  อ่ืนๆ ระบุ....................... 
Date of Birth D/M/Y       Nationality      Degree Before enrollment                                         Other, please specify   

เขาศึกษาต้ังแตภาคการศึกษาท่ี Enrollment Semester .................... ปการศึกษา Academic Year............................. บัดน้ี ขาพเจาได
ทําการศึกษามีหนวยกิตสะสมตลอด Presently, I have completed all subjects and earned the accumulated credits from the courses for                       
หลักสูตรจํานวน (totally) ..................................... หนวยกิต (credits) คะแนนเฉลี่ยสะสม (with GPAx of) ........................................... 

 

     ขาพเจาขอยื่นความจํานงเพ่ือขอสําเร็จการศึกษา และขอความอนุเคราะหสํานักสงเสริมวิชาการโปรดแจงผลการตรวจสอบการมีสิทธิและ
คุณสมบัติเปนผูสําเร็จการศึกษาใหขาพเจาทราบ 

           I would like to submit my graduation form. And ask the Office of Academic Affair for informing me of my right and conditions for graduating.      
 

และขาพเจาขอรับรองวาไดตรวจสอบ แกไขขอมูลสวนตัวใหถูกตองครบถวนเรียบรอยแลว      
 
                                                                                    ลงชื่อ …………………………………………………………..... นักศึกษา/Student Signature 

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

หมายเหตุ :  หากนักศึกษาไมสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในภาคการศึกษาท่ียื่นความจํานงขอสําเร็จการศึกษา  ดวยเหตุใดก็ตามแบบคํารอง                                                 
ฉบับน้ีจะถือวาเปนโมฆะ และตองยื่นแบบคํารองขอสําเร็จการศึกษาใหมในภาคการศึกษาถัดไปท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษา                                                                                 

If due to any reason, student was unable to graduate within the time of this form submission, student must resubmit this form again in next                                                                
semester that student intend to graduate. I verified that  my personal information given is correct and completed.        
   

                                                                  
 
 
 

 
 
 

 
 

เลขรับ  สสว.บว G12/2559 
ระดับปริญญาโท 

ผูรับ  ลงวันที่ 

นักศึกษากรุณากรอกท่ีอยู    
ท่ีสามารถติดตอได ==> 

Contact address 

 
ช่ือ – สกุล / Name............................................................................................................................................. 
บานเลขท่ี/No................หมู Moo ............ซอย/Soi...................................ถนน/Road ........................................ 
แขวง/Sub-District.............................เขต/อําเภอ/District ...............................จังหวัด/Province ........................ 
รหัสไปรษณีย/Postal code..................เบอรโทรศัพทท่ีสามารถติดตอได/Contact No. ...................................... 
 
Contact address in country of origin：

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

...........................................................................................................................................................................  
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ขั้นตอนการดําเนินการเพ่ืออนุมัติ/Approval process 
 

 ความเห็นของผูอํานวยการหลักสูตร/ 
     คณบดี Director’s Suggestion/Dean 
      

   ตรวจสอบความถูกตอง  ครบถวน                  
       ของผลการเรยีนตามหลักสูตรแลว 
        Study Result Checked and verified    
        completed according to the Course  

 
Sign................................................................ 

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

 หองสมุด / Library 
     ไมมีหน้ี /no payment due       
     มีหน้ี/payment due ………………………… 

……………………………………..…………………… 
 
 
 
 

Sign ............................................................... 
     (.........................................................) 

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

 สํานักบัญชีและการเงิน/ 
     Accounting and Finance Department  

   ไมมีหน้ี / no payment due          
   มีหน้ี/ payment due ………………………..… 

……………………………………..………………..…… 
 
 

Sign............................................................... 
  (.........................................................) 

    .........../.........../........... 
 สํานักสงเสริมวิชาการ/Office of Academic Affair  
 

  เปนไปตามเกณฑ/in accordance with regulation  
  ไมเปนไปตามเกณฑ เพราะ .............................................. 
               Not in accordance with regulation, reason  

 
 

Sign......................................................................... 
       (...................................................................) 

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

 ความเห็นผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการ /  
     Director of Office of Academic Affair  

        เห็นควรเสนอใหเขาท่ีประชุมเพ่ือขอสําเร็จการศึกษา/Approved     
        ไมเห็นควรใหเสนอเขาท่ีประชุมเพ่ือขอสําเร็จการศึกษา/Reject  

เน่ืองจาก ............................................................................................ 
            ........................................................................................... 
 

Sign......................................................................... 
       (...................................................................) 

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