
 

                                 
คำรองขอสำเร็จการศึกษา   

(เขียนหรือพิมพตัวบรรจง) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

วันที่ ................ เดือน .......................................... พ.ศ. 25 ............. 

เรื่อง  ขอสำเร็จการศึกษา 

เรียน  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

สิ่งที่สงมาดวย   รูปถายขนาด  1  นิ้ว  จำนวน  2  รูป  และรูปถายขนาด  2  นิ้ว  จำนวน  2  รูป 

    สำเนาใบรายงานผลการเรียน และใบรับรองคุณวุฒิ / ใบปริญญาบัตร  

                           (วุฒิการศึกษาเดิมกอนเขาศึกษา)    

                          

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

ชื่อ – นามสกุล  ภาษาอังกฤษ  (Mr / Miss/Mrs) ............................................................................................. 

รหัสประจำตัวนักศึกษา ..................................... เกิดวันที่ ............... เดือน .................................... พ.ศ. ........ 

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน   

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

หลักสูตร ....................................................สาขา ............................................................................................. 

 

  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

สถานทีฝ่กปฏิบัติงานบริหาร   

ครั้งที่  1.ชื่อสถานที่..................................................................................................................................................... 

สังกัด..........................................................................อำเภอ..................................จังหวัด......................................... 

 ระดับ       อนุบาล      ประถมศึกษา   มัธยมศึกษา 

  วิทยาลัย       มหาวิทยาลัย   บัณฑิตศึกษา  

ครั้งที่  2.ชื่อสถานที่..................................................................................................................................................... 

สังกัด..........................................................................อำเภอ..................................จังหวัด......................................... 

 ระดับ       อนุบาล      ประถมศึกษา   มัธยมศึกษา 

  วิทยาลัย       มหาวิทยาลัย   บัณฑิตศึกษา  

   

 

 

2/ ประกาศ... 
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  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

สถานที่ฝกประสบการณ    

ครั้งที่  1.ชื่อสถานที.่.................................................................................................................................................... 

สังกัด..........................................................................อำเภอ..................................จังหวัด......................................... 

 ระดับ       อนุบาล      ประถมศึกษา   มัธยมศึกษา 

  วิทยาลัย       มหาวิทยาลัย   บัณฑิตศึกษา  

ครั้งที่  2.ชื่อสถานที่..................................................................................................................................................... 

สังกัด..........................................................................อำเภอ..................................จังหวัด......................................... 

 ระดับ       อนุบาล      ประถมศึกษา   มัธยมศึกษา 

  วิทยาลัย       มหาวิทยาลัย   บัณฑิตศึกษา  

 

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

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

 

 ที่อยูที่สามารถติดตอได (สงเอกสาร) 

ชื่อสถานที่ ......................................................... เลขที่ ............... หมูที่ .......... ถนน.......................... 

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

รหัสไปรษณีย ............... โทรศัพท ........................... โทรสาร ....................................มือถือ.......................... 

 (    )  ขาพเจาไดลงทะเบียนมาแลว ........ หนวยกิต  และสงวิทยานิพนธ / ดุษฎีนิพนธฉบับสมบูรณ

เรียบรอยแลวไดตรวจสอบใบรายงานผลการเรียนฉบับรางและรับรองวาถูกตอง (สำหรับปริญญาโท /ปริญญาเอก) 

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

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินการ 

ขอแสดงความนับถือ 

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

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

 

 

 

 

 

 

3/ หอง... 
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1. หองสมุดมหาวิทยาลัย 

 

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

 

 

2. งานวิทยานิพนธ 

2.1 ตรวจสอบ 

  เลมวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ 

  หนาอนุมัติพรอมลายเซ็นของคณะกรรมการสอบ 

  ใบรับรองการแปลจากสถาบันแปลภาษา  

  บทคัดยอภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

ที่ผานการเซ็นรับรองจากคณะกรรมการควบคุมบทนิพนธ 

  ผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน ดวยโปรแกรม

อักขราวิสุทธิ์เซ็นรับรองจากคณะกรรมการควบคุม 

บทนิพนธ 

2.2. การตีพิมพเผยแพร 

      นักศึกษารหัส 57 - 60   
                  กรณีที่เปนวิทยานิพนธ แนบใบตอบรับการตีพิมพ 

เผยแพรในวารสารทางวิชาการ (ตองไมเกิน 1 ป นับจากวันที่ 

ขอสำเร็จการศึกษา) หรือกรณนีำเสนอในงานประชุมวิชาการ 

แนบเกียรติบตัรการนำเสนอผลงาน และแนบบทความที ่

ลงตีพิมพเผยแพร 

      นักศึกษารหัส 61 เปนตนไป 
                กรณีที่เปนวิทยานิพนธ แนบใบตอบรับการตีพิมพ

เผยแพรในวารสารที่อยูในฐาน TCI กลุม 1 กลุม 2  (ตองไมเกิน  

1 ป  นับจากวันที่ ขอสำเร็จการศึกษา) หรือกรณี นำเสนอ 

ในงานประชุมวิชาการแนบเกียรติบัตรการนำเสนอผลงานและ

แน บ บ ท ความ ที่ ล งตี พิ มพ เผยแพ รที่ ล งตี พิ มพ เผยแพ ร  

                 กรณีที่เปนการคนควาอิสระ แนบใบตอบรับการตีพิมพ

เผยแพรในวารสารทางวิชาการ (ตองไม เกิน 1 ป  นับจากวันที่  

ขอสำเร็จการศึกษา) หรือกรณีนำเสนอในงานประชุมวิชาการ 

แนบเกียรติบัตรการนำเสนอผลงานและแนบบทความที่ลงตีพิมพ

เผยแพร 

2.3 การยื่นคำรองขอสำเร็จการศึกษาและการสงขอมูล

วิทยานิพนธ / การคนควาอิสระ 

สงภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน เพื่อตรวจบทคัดยอและ

เขาอนุมัติกลั่นกรองการสำเร็จการศึกษาในเดือนถัดไป 

ลงชื่อ...........................................วันที่..................... 

ผูรับผิดชอบงานวิทยานิพนธ 

คุณขจีมาศ  จุงพิวัฒน 

1. หลักสูตร ค.ม. การบริหารการศึกษา 

 

คุณสุวัฒนา  ศรีขวัญชวย 

2. หลักสูตร บธ.ม. การบริหารธรุกิจ 

3. หลักสูตร ค.ม. หลักสูตรและการสอน 

4. หลักสูตร ศศ.ม. การจัดการชุมชนทองถิ่น 

 

คุณอาหมาด อาดตันตรา 

5. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 

6. หลักสูตร ร.ม. การเมืองการปกครอง 
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3.งานการเงิน (บัณฑิตวิทยาลัย) 

คาข้ึนทะเบียนปริญญาบัตร   

ป.เอก  1,000  บาท 

ป.บัณฑิต / ป.โท  500 บาท 

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

ปงบประมาณ ................ 

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

4. งานทะเบียนและวัดผล  บัณฑิตวิทยาลัย 

ไดตรวจสอบสิ่งที่สงมาครบถวน 
 รูปถาย  1  นิ้ว  จำนวน  2  รูป   รูปถาย  2  นิว้  จำนวน  2  รปู 

วุฒิการศึกษาเดิมกอนเขาศึกษา 

 ใบรายงานผลการศึกษา (ไทย)   ใบปริญญาบัตร/ใบรับรองคุณวุฒ ิ

จำนวน .....................หนวยกติ 

คะแนนเฉลี่ย ........................ 

ลงชือ่............................................. 

 

คำชี้แจงการสงคำรองขอสำเร็จการศึกษา 

1. ใหเขียนชื่อ – นามสกุล  สะกดการันตใหชัดเจนดวยตัวบรรจง  (สำหรับขาราชการ  ทหาร  ตำรวจ)  ใหเขียน

คำนำหนาเต็มยศไมใชอักษรยอ 

2. เขียน วัน – เดือน – ปเกิด  ของทานใหถูกตองชัดเจน 

3. รูปถายขนาด  1  นิ้ว  จำนวน  2  รูป  ,ขนาด  2  นิ้ว  จำนวน  2  รปู  (ไมมีหนวด,  ไมสวมแวนตาดำ,  ไมใส

ตางหู)  เขียนชื่อ – สกุล  ดานหลังรูปถายใหชัดเจน 

นักศึกษาระดับปริญญาโท 

 สวมชุดครุยตามสาขาที่จบ  (สำหรับผูที่เปนขาราชการใหสวมครุยทับเครื่องแบบปกติขาว) 

(สำหรับผูที่ไมเปนขาราชการ) 

- ผูชาย  สวมเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว   ผูกเนคไทสัญลักษณของมหาวิทยาลัย  ใสสูทสีดำ   

หรือสีกรมทา  และสวมครุยวิทยฐานะตามสาขาวิชา 

-      ผูหญิง  สวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว กลัดกระดุมเครื่องหมายมหาวิทยาลัยที่คอเสื้อ   

ติดเข็มเครื่องหมายตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย ที่เหนืออกดานขวา  (ไมใชเขม็ติดที่คอ) และสวมครุยวิทยฐานะตาม

สาขา  ผูที่ไวผมยาวใหทำผมใหเรียบรอยไมสยายผมมาไวขางหนา 

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

 สำหรับผูที่เปนขาราชการใสชุดเครื่องแบบปกติขาว 

(สำหรับผูไมเปนขาราชการ) 

ชาย – หญิง  สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว   ผูกเนคไทของมหาวิทยาลัย (สีแดง)  ติดเข็มเครื่องหมาย 

ตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยที่เนคไท  ใสสูทสีดำ  หรือสีกรมทา   
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5. ขั้นตอนการสงคำรองขอสำเร็จการศึกษา 

 5.1  รับคำรองขอสำเร็จการศึกษาดวยตนเอง จากฝายทะเบียนบัณฑิตวิทยาลัย  หรือโหลดแบบฟอรม 

                จากเว็บไซด  www.graduate.sru.ac.th 

 5.2  กรอกรายละเอียดตาง ๆ  ใหถูกตองครบถวน 

 5.3  ใหเจาหนาที่หองสมุดลงชื่อตรวจสอบ 

 5.4  ติดตอชำระเงินจายเงินที่ฝายการเงิน  (บัณฑติวิทยาลัย)   

 5.5  รวบรวมสงกลับที่ฝายทะเบียนภายในกำหนด 

หมายเหตุ 1.  ทานใดที่ไมสงคำรองขอจบ  ฝายทะเบียนถือวาทานไมประสงคจะขอจบในภาคเรียนนี้ 

2.  นักศึกษาทานใดที่ไมประสงคจะขอจบโดยจะเรียนเพิ่มเติมในวิชาที่ตองการอีกยอมได 

 

ชนิดของครุย  ระดับ ปริญญาเอก / ปริญญาโท 

 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  / ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สวมครุยแถบสีฟา 

หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต      สวมครุยแถบสีสม 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต      สวมครุยแถบสีเหลือง 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต      สวมครุยแถบสีชมพู 

หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   สวมครุยแถบสีน้ำตาล 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต   สวมครุยแถบสีบานเย็น 

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต    สวมครุยแถบสีขาว 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต    สวมครุยแถบสีน้ำเงินเขม 


