
 
แบบขอหนังสือรับรองระดับบัณฑติศึกษา (Request Form for Student Status Certificate, Graduate Level) 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง  (Graduate School, Ramkhamhaeng University) 
เรียน  นายทะเบียน บัณฑิตวิทยาลัย (ผ่าน หฝก.) (To Registrar, Graduate School) (Via Head of Academic Services Section) 

ข้าพเจ้าช่ือ – สกุล (Name – Surname) ……………………….………………..…...……..….  ……………………….………………..…...……..…. 
(ภาษาไทย) (In Thai)  (ภาษาอังกฤษ) (In English) 

วันเดือนปีเกิด (Date of Birth) ..……/………….…/………….…… รหัสประจําตัวนักศึกษา (Student ID) …………………………….. 
เข้าเป็นนักศึกษาปริญญาโท/เอก ภาค (Semester First Registered as Master/Doctoral Student) ….…….. ปีการศึกษา 
(Academic Year) ………..…………. คณะ (Faculty) ............................................................ หลักสูตร (Program of Study) 
............................................ สาขาวิชา (Field of Study) ……………………………….…… โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ (Tel.) .............................. 

มีความประสงค์จะขอหนังสอืรับรอง (ใส่เครื่องหมาย √  หนา้ข้อท่ีต้องการ) 
(I wish to request the following certificates:) (Mark √ in      required.) 

หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา (Student status certificate) 
หนังสือรับรองสอบไล่ได้ครบหลักสูตร (Certificate of completion of the degree requirements, for the program) 
….………………….…….…………………………..… สาขาวิชา (Field of Study) ……………………………………………..… 

ภาษาไทย (in Thai) ภาษาอังกฤษ (in English) จํานวน (Totaling) ...................ฉบับ (Copies) 
พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานดังต่อไปน้ีมาด้วย (Attached documents are as follows:) 
1. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมหนังสือสําคัญ (Receipt for official document fee)

ปริญญาโท ส่วนกลางจํานวน 50 บาท (Main campus, 50 baht) 
 (Master’s Degree) สาขาวิทยบริการฯ จาํนวน 100 บาท (Regional campus, 100 baht) 

โครงการพิเศษจํานวน 100 บาท (Special program, 100 baht) 
นานาชาติ จํานวน 200 บาท (International program, 200 baht) 

ปริญญาเอก (Doctoral Degree) จํานวน 200 บาท (200 baht) 
2. รูปถ่ายสีหรอืขาว-ดํา สวมเสื้อสุภาพมีปกและมีแขน ไม่สวมเสื้อลายหรือเสื้อยืด ขนาด 2 น้ิว จํานวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

(Two 2-inch color or black and white photos in appropriate attire with collar and sleeves, taken within 6 months.)
ถ้าเปน็ใบรบัรองการเปน็นักศึกษาภาษาอังกฤษ ไม่ต้องใช้รูปถ่าย (For student status certificate in English, photo is not required.) 
ห้ามใช้รปูโพลารอยด์ หรือรปูที ่scan ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือรูปตดัต่อ (No Polaroids or scanned prints allowed) 
3. สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา (Copy of student ID card)

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดอนุมัติ (For your approval) 

ขอแสดงความนับถือ (Sincerely yours,) 

(ลงช่ือ) (Signature) …………………………………….. 
วันที่ (Date) ............ เดือน (Month) ..............................พ.ศ. (Year B.E.) ................. 

ความเห็นเจ้าหน้าที่ (Officer’s Comments) คําสั่ง (Decision) 
เรียน  หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา 
(To)   (Head of Academic Services Section) 
         ได้ตรวจสอบแล้วถูกต้อง 
         (Information verified) 

เรียน (To) นายทะเบียน (Registrar) 
           เพ่ือโปรดพิจารณาลงนาม (Please sign) 

ลงนามแล้ว (Signed) 

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

หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา 
(Head of Academic Services Section) 

………/……………………/……………….

นายทะเบียน (Registrar) 
………/……………………/………………. 

บัณฑิตวิทยาลัย (Graduate School)      
วันที่บังคับใช้ 12 พฤษภาคม 2561 (Effective Date: 12 May 2018) 1-1 

FM บว. 4-1 (Form GS 4-1) 
ฉบับที่2 (Issue 2) 

ลําดับที่ (Sequence No.) ………...………. 


