
                                 
คํารองขอสําเร็จการศกึษา   
(เขียนหรือพิมพตัวบรรจง) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

วันที่...... เดือน............................. พ.ศ. ๒๕..... 

เรื่อง ขอสําเร็จการศึกษา 
 

เรียน   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 

สิ่งทีส่งมาดวย  รูปถายขนาด  ๑ น้ิว  จํานวน  ๒ รูป  และรูปถายขนาด  ๒ น้ิว  จํานวน  ๒ รูป 

   ใบรายงานผลการเรียน (วุฒกิารศึกษาเดิม)    
 

 ขาพเจา (นาย /นาง /นางสาว /ยศ (ถามี)) ........................................... นามสกลุ ...................................... 

ช่ือ - นามสกุล ภาษาอังกฤษ (Mr./ Miss/ Mrs.) ....................................................................................................... 

รหสัประจําตัวนักศึกษา...................................... เกิดวันที่ ............... เดือน ........................................ พ.ศ. ............. 

เลขทีบ่ัตรประจําตัวประชาชน  -     -      -  -   

เปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ป.เอก รุนที่...........     ป.โท รุนที่...........     ป.บัณฑิต รุนที่........... 

หลักสูตร...............................................................สาขา ............................................................................................. 
(เฉพาะนักศึกษา ป.บัณฑิต) 

 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

สถานที่ฝกประสบการณ ครั้งที่  ๑........................................................................................................................... 

 ครั้งที่  ๒........................................................................................................................... 

 ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 

สถานที่ปฏิบัติงานบริหาร......................................................................................................................................... 
 

วุฒิเดิม (เชน ศิลปศาสตรบัณฑิต, วิทยาศาสตรบัณฑิต ฯลฯ).................................................. ช่ือยอวุฒิเดิม............ 

สาขาวิชาเดิม............................................................................................................................................................... 
 

 ที่อยูที่สามารถติดตอได (สงเอกสาร) 

ช่ือสถานที่ .................................................................. เลขที ่............... หมูที่ .......... ถนน.......................... 

ตรอก/ซอย ................................. ตําบล ................................. อําเภอ................................. จังหวัด ........................ 

รหสัไปรษณีย................ โทรศัพท ............................... โทรสาร ....................................มอืถือ.................................. 
 

(    ) ขาพเจาไดลงทะเบียนมาแลว........หนวยกิต และสงการคนควาอิสระ /วิทยานิพนธ /ดุษฎีนิพนธฉบับสมบูรณ

เรียบรอยแลวไดตรวจสอบใบรายงานผลการเรียนฉบับรางและรับรองวาถูกตอง (สําหรับปริญญาโท/ปริญญาเอก) 

(    ) ขาพเจาไดลงทะเบียนมาแลว........หนวยกิต 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณาดําเนินการ 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

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

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



-๒- 

๑.  หองสมุดมหาวิทยาลัย ๒.  หองสมุดบัณฑิตวิทยาลัย 
 

ตรวจสอบแลววา............................................  
  

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

       วันที่.......................................... 

 

ตรวจสอบแลววา............................................  
  

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

       วันที่.......................................... 

๓.  ฝายการเงิน (บัณฑิตวิทยาลัย) ๔.  ฝายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตวทิยาลัย 

คาขึ้นทะเบียนปริญญาบัตร   

ปริญญาเอก   ๑,๐๐๐ บาท 

ป.บัณฑิต /ปริญญาโท ๐,๕๐๐ บาท 

ใบเสร็จเลขที่................... เลมที่ .................... 

ปงบประมาณ ................. 

 

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

ไดตรวจสอบส่ิงที่สงมาครบถวน 

 รูปถาย ๑ น้ิว จํานวน ๒ รูป 

 รูปถาย ๒ น้ิว จํานวน ๒ รูป 

จํานวน .....................หนวยกิต 

ผลการศึกษาเฉล่ีย........................ 

 

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

 

คําช้ีแจงการสงคํารองขอสําเรจ็การศึกษา ชนิดของครุย 

๑. ใหเขียนชื่อ - นามสกุล สะกดการันตใหชัดเจนดวยตัวบรรจง (สําหรับขาราชการทหาร 

ตํารวจ) ใหเขียนคํานําหนาเต็มยศไมใชอักษรยอ 

๒. เขียน วัน/เดือน/ปเกิดของทานใหถูกตองชัดเจน 

๓. รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก แวนตาดํา ทรงผมสุภาพ บัณฑิตหญิงหากผมยาวใหรวบผมไว

ดานหลังใหเรียบรอย ไมสวมเครื่องประดับหรือตางห ู(ขนาด ๑ น้ิว จํานวน ๒ รูป และขนาด 

๒ น้ิว จําวน ๒ รูป) เขียนชื่อ - สกุล ดานหลังรูปถายใหชัดเจน 

๔. การสวมชุดครุย 

๔.๑ มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาโท/เอก) สวมชุดครุยปริญญาตามสาขาที่จบทับ

เครื่องแตงกายตอไปน้ี  

๔.๑.๑ มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่เปนขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงาน

ราชการหรือพนักงานของรัฐ  แตงกายชุดเครื่องแบบขาราชการปกติขาว 

๔.๑.๒ มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่ไมเปนขาราชการ 

ผูชาย สวมเส้ือเชิ้ตสีขาวแขนยาวผูกเน็กไท (ของมหาวิทยาลัยฯ) สวมทับดวย

สูทสีกรมทา หรือสีดํา 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สวมครุยแถบสีฟา 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สวมครุยแถบสีสม 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สวมครุยแถบสีเหลือง 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สวมครุยแถบสีชมพู 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

สวมครุยแถบสีน้ําตาล 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

สวมครุยแถบสีบานเย็น 

ผูหญิง สวมเส้ือเชิ้ตแขนส้ันสีขาวติดกระดุมสีเงินลายดุนนูนตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยฯ และกลัดถึงคอเส้ือ  

 (สําหรับผูหญิงที่เปนมุสลิม สามารถใชผาคลุมศีรษะสีดําได) 

๔.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑติ 

๔.๒.๑ สําหรับผูที่เปนขาราชการแตงกายชุดเครื่องแบบขาราชการปกติขาว 

๔.๒.๒ สําหรับผูไมเปนขาราชการ (ผูชาย/ผูหญิง) ใหสวมเส้ือเชิ้ตสีขาวผูกเน็กไทของมหาวิทยาลัย (สีแดง) และติดเข็มเครื่องหมาย

ตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยฯ (สําหรับผูหญิงที่เปนมุสลิม สามารถใชผาคลุมศีรษะสีดําได) สวมทับดวยสูทสีกรมทา หรือสีดํา  

๕. ขั้นตอนการสงคํารองขอสําเร็จการศึกษา 

๕.๑ รับคํารองขอสําเร็จการศึกษาดวยตนเอง จากฝายทะเบียนบัณฑติวิทยาลัย หรือดาวนโหลดแบบฟอรมจาก www.graduate.sru.ac.th 

แลวกรอกรายละเอียดตาง ๆ ใหถูกตองครบถวน 

๕.๒ ใหเจาหนาที่หองสมุดลงชื่อตรวจสอบ (หองสมุดกลาง มหาวิทยาลัยฯ และหองศึกษาคนควา บัณฑิตวิทยาลัย) 

๕.๓ ติดตอชําระเงินคาขึ้นทะเบียนปริญญาบัตร  (ฝายการเงิน บัณฑิตวิทยาลัย)   

๕.๔ รวบรวมสงกลับ (ฝายทะเบียนและวัดผล บัณฑิตวิทยาลัย) ภายในกําหนด 
 

หมายเหต ุ ๑. ทานใดที่ไมสงคํารองขอจบ ฝายทะเบียนถือวาทานไมประสงคจะขอจบในภาคเรียนนี ้

  ๒. นักศึกษาทานใดที่ไมประสงคจะขอจบโดยจะเรียนเพ่ิมเติมในวิชาที่ตองการอีกยอมได 


