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คํารองขอสําเร็จการศึกษา   

(เขียนหรือพิมพตัวบรรจง) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 

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

เรื่อง  ขอสําเรจ็การศึกษา 

เรียน  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

สิ่งทีส่งมาดวย   รูปถายขนาด  1  น้ิว  จํานวน  2  รูป  และรูปถายขนาด  2  น้ิว  จํานวน  2  รูป 

    สําเนาใบรายงานผลการเรียน และใบรบัรองคุณวุฒิ / ใบปรญิญาบัตร  

                           (วุฒิการศึกษาเดิมกอนเขาศึกษา)    

                          

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

ช่ือ – นามสกลุ  ภาษาอังกฤษ  (Mr / Miss/Mrs) ............................................................................................. 

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

เลขทีบ่ัตรประจําตัวประชาชน   

เปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ป.เอก รุนท่ี ............    ป.โท  รุนท่ี ............     ป.บัณฑิต  รุนท่ี ..... 

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

 

  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

สถานท่ีฝกปฏิบัติงานบริหาร   

ครั้งที่  1.ช่ือสถานที.่.................................................................................................................................................... 

สังกัด..........................................................................อําเภอ..................................จงัหวัด......................................... 

 ระดับ       อนุบาล      ประถมศึกษา   มัธยมศึกษา 

  วิทยาลัย       มหาวิทยาลัย   บัณฑิตศึกษา  

ครั้งที่  2.ช่ือสถานที.่.................................................................................................................................................... 

สังกัด..........................................................................อําเภอ..................................จงัหวัด......................................... 

 ระดับ       อนุบาล      ประถมศึกษา   มัธยมศึกษา 

  วิทยาลัย       มหาวิทยาลัย   บัณฑิตศึกษา  

   

 

 

 

2/ ประกาศ... 
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  ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

สถานที่ฝกประสบการณ    

ครั้งที่  1.ช่ือสถานที.่.................................................................................................................................................... 

สังกัด..........................................................................อําเภอ..................................จงัหวัด......................................... 

 ระดับ       อนุบาล      ประถมศึกษา   มัธยมศึกษา 

  วิทยาลัย       มหาวิทยาลัย   บัณฑิตศึกษา  

ครั้งที่  2.ช่ือสถานที.่.................................................................................................................................................... 

สังกัด..........................................................................อําเภอ..................................จงัหวัด......................................... 

 ระดับ       อนุบาล      ประถมศึกษา   มัธยมศึกษา 

  วิทยาลัย       มหาวิทยาลัย   บัณฑิตศึกษา  

 

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

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

 

 ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได (สงเอกสาร) 

ช่ือสถานที่ ......................................................... เลขที่ ............... หมูที่ .......... ถนน.......................... 

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

รหสัไปรษณีย ............... โทรศัพท ........................... โทรสาร ....................................มือถือ.......................... 

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

เรยีบรอยแลวไดตรวจสอบใบรายงานผลการเรยีนฉบบัรางและรับรองวาถูกตอง (สาํหรับปรญิญาโท /ปริญญาเอก) 

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

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณาดําเนินการ 

ขอแสดงความนับถือ 

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

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

 

 

 

 

 

 

3/ หอง... 
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1. หองสมุดมหาวิทยาลัย 

 

ลงช่ือ ............................................ 

2. หองสมุดบัณฑิตวิทยาลัย 

 

ลงช่ือ .................................................. 

3. งานวิทยานิพนธ 

ตรวจสอบ 

 1. เลมวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ 

 2. หนาอนุมัติพรอมลายเซ็นของคณะกรรมการสอบ 

 3. บทคัดยอภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ที่ผานการ

เซ็นรบัรองจากคณะกรรมการควบคุมบทนิพนธ 

 4. การตีพิมพเผยแพร 

      4.1 นักศึกษารหัส 57 - 60   

                  กรณีที่เปนวิทยานิพนธ แนบใบตอบรับการตีพิมพ 

เผยแพรในวารสารทางวิชาการ (ตองไมเกิน 1 ป นับจากวันที ่

ขอสําเร็จการศึกษา) หรือกรณีนําเสนอในงานประชุมวิชาการ 

แนบเกียรติบัตรการนําเสนอผลงาน และแนบบทความที่ 

ลงตีพิมพเผยแพร 

     4.2 นักศึกษารหัส 61 เปนตนไป 

                กรณีที่เปนวิทยานิพนธ แนบใบตอบรับการตีพิมพ

เผยแพรในวารสารที่อยูในฐาน TCI กลุม 1 กลุม 2  (ตองไมเกิน  

1 ป  นับจาก วันที่ขอสําเร็ จการศึกษา ) หรือกรณีนําเสนอ 

ในงานประชุมวิชาการแนบเกียรติบัตรการนําเสนอผลงานและ

แนบบทความ ที่ ล ง ตี พิ มพ เ ผ ย แพร ที่ ล ง ตี พิ มพ เ ผ ย แพ ร 

                 กรณีที่เปนการคนควาอิสระ แนบใบตอบรับการตีพิมพ

เผยแพรในวารสารทางวิชาการ (ตองไมเกิน 1 ป นับจากวันที่ 

ขอสําเร็จการศึกษา) หรือกรณีนําเสนอในงานประชุมวิชาการ 

แนบเกียรติบัตรการนําเสนอผลงานและแนบบทความที่ลงตีพิมพ

เผยแพร 

 

ลงช่ือ...........................................วันที่..................... 

 

ผูรับผิดชอบงานวิทยานิพนธ 

คุณขจีมาศ  จุงพิวัฒน 

1. หลักสูตร ค.ม. การบรหิารการศึกษา 

 

คุณสุวัฒนา  ศรีขวัญชวย 

2. หลักสูตร บธ.ม. การบรหิารธุรกิจ 

3. หลักสูตร ค.ม. หลกัสูตรและการสอน 

 

คุณอาหมาด อาดตันตรา 

4. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 

 

คุณกนกกุล เพชรอุทัย 

5. หลักสูตร ศศ.ม. การจัดการชุมชนทองถ่ิน 

4.งานการเงิน (บัณฑิตวิทยาลัย) 

คาข้ึนทะเบียนปริญญาบัตร   

ป.เอก  1,000  บาท 

ป.บัณฑิต / ป.โท  500 บาท 

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

ปงบประมาณ ................ 

 

ลงช่ือ .................................................. 

5. งานทะเบียนและวัดผล  บัณฑิตวิทยาลัย 

ไดตรวจสอบสิง่ทีส่งมาครบถวน 
 รูปถาย  1  นิว้  จํานวน  2  รูป   รูปถาย  2  นิว้  จํานวน  2  รูป 

 ใบรายงานผลการศึกษา (ไทย)   ใบปริญญาบัตร/ใบรับรองคุณวุฒ ิ

จํานวน .....................หนวยกิต 

คะแนนเฉลี่ย ........................ 

 

ลงช่ือ............................................. 

 

4/คําช้ีแจง... 
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คําชี้แจงการสงคํารองขอสําเร็จการศึกษา 

1. ใหเขียนช่ือ – นามสกลุ  สะกดการันตใหชัดเจนดวยตัวบรรจง  (สําหรบัขาราชการ  ทหาร  ตํารวจ)  ใหเขียน

คํานําหนาเต็มยศไมใชอักษรยอ 

2. เขียน วัน – เดือน – ปเกิด  ของทานใหถูกตองชัดเจน 

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

ตางหู)  เขียนช่ือ – สกุล  ดานหลงัรปูถายใหชัดเจน 

 

นักศึกษาระดับปริญญาโท 

 สวมชุดครุยตามสาขาทีจ่บ  (สําหรับผูที่เปนขาราชการใหสวมครุยทับเครือ่งแบบปกติขาว) 

(สําหรับผูท่ีไมเปนขาราชการ) 

- ผูชาย  สวมเสื้อเช้ิตสีขาวแขนยาว   ผูกเนคไทสัญลกัษณของมหาวิทยาลัย  ใสสูทสีดํา   

หรือสีกรมทา  และสวมครุยวิทยฐานะตามสาขาวิชา 

-      ผูหญิง  สวมเสื้อเช้ิตแขนสั้นสีขาว กลัดกระดุมเครื่องหมายมหาวิทยาลัยทีค่อเสื้อ   

ติดเข็มเครือ่งหมายตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย ที่เหนืออกดานขวา  (ไมใชเข็มติดที่คอ) และสวมครุยวิทยฐานะตาม

สาขา  ผูที่ไวผมยาวใหทําผมใหเรียบรอยไมสยายผมมาไวขางหนา 

 

นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

 สําหรับผูทีเ่ปนขาราชการใสชุดเครื่องแบบปกติขาว 

(สําหรับผูไมเปนขาราชการ) 

ชาย – หญิง  สวมเสื้อเช้ิตสีขาว   ผูกเนคไทของมหาวิทยาลยั (สีแดง)  ติดเข็มเครื่องหมาย 

ตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยที่เนคไท  ใสสทูสีดํา  หรอืสีกรมทา   

 

5. ข้ันตอนการสงคํารองขอสําเรจ็การศึกษา 

 5.1  รับคํารองขอสําเร็จการศึกษาดวยตนเอง จากฝายทะเบยีนบัณฑิตวิทยาลัย  หรอืโหลดแบบฟอรม 

                จากเว็บไซด  www.graduate.sru.ac.th 

 5.2  กรอกรายละเอียดตาง ๆ  ใหถูกตองครบถวน 

 5.3  ใหเจาหนาทีห่องสมุดลงช่ือตรวจสอบ 

 5.4  ติดตอชําระเงินจายเงินทีฝ่ายการเงิน  (บัณฑิตวิทยาลัย)   

 5.5  รวบรวมสงกลบัทีฝ่ายทะเบียนภายในกําหนด 

 

หมายเหตุ 1.  ทานใดที่ไมสงคํารองขอจบ  ฝายทะเบียนถือวาทานไมประสงคจะขอจบในภาคเรียนน้ี 

2.  นักศึกษาทานใดที่ไมประสงคจะขอจบโดยจะเรียนเพิม่เติมในวิชาที่ตองการอกียอมได 

 

 

5/ ชนิด... 
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ชนิดของครุย  ระดับ ปริญญาเอก / ปริญญาโท 

 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  / ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สวมครุยแถบสีฟา 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต      สวมครุยแถบสีสม 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต      สวมครยุแถบสีเหลอืง 

หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต      สวมครุยแถบสีชมพ ู

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   สวมครุยแถบสีนํ้าตาล 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต   สวมครุยแถบสีบานเย็น 

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต    สวมครุยแถบสีขาว 

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต    สวมครุยแถบสนํ้ีาเงินเขม 


