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แบบคํารองขอแจงจบการศึกษา (Request Form to Apply for Graduation)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง

(Graduate School, Ramkhamhaeng University) 

    วันท่ี (Date) ........... เดือน (Month) .......................... พ.ศ. (Year B.E.) ............... 

ดวยขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/ยศ/อ่ืน ฯ) .................................................................................. (ตามบัตรประชาชน) 
   (Mr./Miss/Mrs./Rank/Other)           (As in ID Card) 

รหัสประจําตัว (Student ID)  …………………………..…คณะ/สถาบัน/โครงการ (Faculty/Institute/Program) ....................... 
หลักสูตร(Program of Study) ............................................... สาขาวิชา (Field of Study)............................................. 
แผน/แบบ (Plan/Model) .................................................. เบอรโทรท่ีติดตอได (Tel.) .................................................. 

ขาพเจาไดตรวจสอบประวัติผาน www.grad.ru.ac.th แลวรับรองวาถูกตอง และมีความประสงคขอแจงจบการศึกษา
เนื่องจากไดศึกษาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตรแลว โดยสําเร็จการศึกษาในภาค ............. ปการศึกษา .................... 
(I have checked my student background on www.grad.ru.ac.th and found it to be correct. I wish to apply 
for graduation since I have completed the degree requirements in semester ……. academic year ……….………) 

 ลงช่ือ (Signature) .......................................................... นักศึกษา (Student) 

 (.......................................................) ลงช่ือตัวบรรจง (Write legibly.) 

สําหรับเจาหนาท่ีบัณฑิตศึกษาคณะ/โครงการฯ (For the Faculty/Program Officer at Graduate level) 
การตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาและหลักฐานประกอบ (Verifying the completion of degree 
requirements and documents required) 

1. ผลการตรวจสอบผลการเรยีน (The result of checking grade report):

ครบตามหลักสูตร (Complete as per the degree requirements) 

2. เอกสารประกอบการแจงจบ (Documents required to apply for graduation)

ใบตรวจสอบผลการเรียน ตองไมมีผลการเรียน I หรือ X 
(Grade report must not have any grade I or X) 

แบบ ว.๕ (แบบเสนอดุษฎีนิพนธ/วิทยานิพนธฉบับสมบูรณ) เฉพาะนักศึกษาปริญญาโท แผน ก และปริญญาเอก  
(Form T 5 for submitting the complete doctoral dissertation/complete thesis, only for Master’s 
degree, plan A and doctoral degree students) 

แบบ ส.๕ (แบบเสนอสารนิพนธฉบับสมบูรณ) เฉพาะนักศึกษาแผน ข (ทําสารนิพนธ) 
(Form TT 5 for submitting the complete thematic paper, only for Master’s degree, plan B) 

แบบ ว.๙ (แบบรายงานการตีพิมพเผยแพรผลงานดุษฎีนิพนธ/วิทยานิพนธ/สารนิพนธ) และ 
(Form T 9) (Report form for publication of doctoral dissertation/thesis/thematic paper and) 

* ป.เอก (แบบ ๑) หลักฐานการตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ อยางนอย ๒ เรื่อง
 (For doctoral degree students, Form 1, evidence of at least two publications in national or
international journals)

* ป.เอก (แบบ ๒) หลักฐานการตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
(For doctoral degree students, Form 2, evidence of publication in a national or international journal)

* ป.โท (แผน ก) หลักฐานการตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ หรือหลักฐานการตีพิมพ
ในรายงานการประชุมวิชาการ
(For Master’s degree students, plan A , evidence of publication in a national or international journal or
proceedings)

FM  บว. 6-4 บัณฑิตวิทยาลัย (Graduate School)      
วันที่บังคับใช  12 พฤษภาคม 2561  (Effective Date: 12 May 2018) 1-4 ฉบับที่ 2 (Issue 2) 

http://www.grad.ru.ac.th/
http://www.grad.ru.ac.th/


หนา 2/4 

* ป.โท (แผน ข) หลักฐานการเผยแพร สารนิพนธ รายงานการคนควาอิสระ ท่ีเผยแพรในลักษณะใดลักษณะหน่ึงท่ีสืบคนได
(For Master’s degree students plan B, evidence of publication of thematic paper, independence
study report, being published in any form that can be searched)

หมายเหตุ วารสารทางวิชาการตองเปนไปตามหลักเกณฑท่ี ก.พ.อ. (คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา) 
กําหนด และเปนไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยประกาศ 

(Remark: Academic journals must meet the criteria set by the Board of the Office of the Civil Service 
Commission and the criteria of the RU Graduate School announcement.) 

สําเนาบัตรประชาชนหรือ สําเนาบัตรท่ีทางราชการออกให (ช่ือ-นามสกุล ตองตรงกับเอกสารแจงจบการศึกษา) 
(Copy of ID card or other official ID card) (Name – Surname should correspond with the names on the 
graduation application form) 

สําเนาหลักฐานการเปลี่ยน  ช่ือ – นามสกุล – ยศ – คํานําหนานาม 
(Copy of name/surname/rank/title change certificate) 

(หากไมแนบมาจะถือวา นักศึกษาประสงคจะใช ช่ือ-นามสกุล-ยศ-คํานําหนานามเดิม ท่ีระบุไวในฐานขอมูล) 
(If not attached, it will be considered that student prefers to use former name/surname/rank/title 
specified in the database.) 

คณะ/โครงการไดตรวจสอบแลวขอรับรองวา 
   นักศึกษาเรียนครบตามหลักสูตร 
และแนบหลักฐานครบถวน 

Faculty/Program has verified that 
the student has completed the degree requirements 

and attached all documents required. 

  ลงช่ือ (Signature) .......................................................... ผูตรวจสอบ (Reviewer) 

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

หมายเหตุ สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ีงานตรวจสอบครบหลักสูตรและปริญญาบัตร โทร.๐๒-๓๑๐-๘๕๖๑ 
(Remark: For more information, please contact the Subsection for Degree Completion Inspection 
and Degree Certificate, Tel. 02-310 – 8561.) 
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สําหรับเจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัย (For Graduate School Officer) 

การตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาและหลักฐานประกอบ 

(Checking the completion of degree requirements and evidence documents required) 

 ปริญญาเอก (Doctoral Degree)      ปริญญาโท (Master’s Degree)      ประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate Diploma) 

1. ผลการเรยีน (Grades) ครบตามหลักสูตร  (Completed the degree requirements)

ไมครบตามหลักสูตร เน่ืองจาก (Not completed the degree requirements  due to) 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 

2. หน้ีคงคางกับมหาวิทยาลยัฯ ไมมีหน้ีคางชําระ    มีหน้ีคางชําระ.................................................... 
(Outstanding debt to the University) (No outstanding debt)     (With outstanding debt)

3. วุฒิการศึกษา ผานการตรวจสอบแลว      ไมผานการตรวจสอบ.......................................... 
(Education certificate) (Verified)    (Not verified) 

4. ประวัตินักศึกษา ถูกตอง    ไมถูกตอง............................................................ 
(Student background) (Correct)    (Incorrect) 

5. หลักฐานการตีพิมพเผยแพร ครบถวน            ไมพบหลักฐานการตีพิมพ 
(Publication evidence) (Complete)    (No publication) 

แบบ ว.๙ (แบบรายงานการตีพิมพเผยแพรผลงานดุษฎีนิพนธ/วิทยานิพนธ/สารนิพนธ) และ 
(Form T 9) (Report form for publication of doctoral dissertation/thesis/thematic paper and) 

* ป.เอก (แบบ ๑) หลักฐานการตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ อยางนอย ๒ เรื่อง
 (For doctoral degree students, Form 1, evidence of at least two publications in national or
international journals)

* ป.เอก (แบบ ๒) หลักฐานการตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
(For doctoral degree students, Form 2, evidence of publication in a national or international journal)

* ป.โท (แผน ก) หลักฐานการตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ หรือหลักฐานการตีพิมพ
ในรายงานการประชุมวิชาการ
(For Master’s degree students, plan A , evidence of publication in a national or international journal or
proceedings)

* ป.โท (แผน ข) หลักฐานการเผยแพร สารนิพนธ รายงานการคนควาอิสระ ท่ีเผยแพรในลักษณะใดลักษณะหน่ึงท่ีสืบคนได
(For Master’s degree students plan B, evidence of publication of thematic paper, independence
study report, being published in any form that can be searched)

หมายเหตุ วารสารทางวิชาการตองเปนไปตามหลักเกณฑท่ี ก.พ.อ. (คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา) 
กําหนด และเปนไปตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยประกาศ 

(Remark: Academic journals must meet the criteria set by the Board of the Office of the Civil Service 
Commission and the criteria of the RU Graduate School announcement.) 
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      สรุปผลการตรวจสอบ (Verification conclusion) 

ตรวจสอบแลวพบวา นักศึกษามีคุณสมบัติครบตามเกณฑการเสนอชื่อเพ่ืออนุมัติปริญญา 
(Verified and found student’s qualifications completely meet the eligibility criteria for 
degree approval.) 

ตรวจสอบแลวพบวา นักศึกษามีคุณสมบัติไมครบตามเกณฑ ไมสามารถเสนอชื่อเพ่ืออนุมัติปริญญาได เนื่องจาก 
(Verified and found student’s qualifications do not meet the eligibility criteria for degree 
approval. Not approved due to)  ........................................................................................................ 

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

.. 

ลงช่ือ (Signature) .......................................................... ผูตรวจสอบ (Reviewer) 

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

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

 การดําเนินการแกไข (Actions) 

สําหรับคณะ/โครงการ 
For Faculty/Program 

ดําเนินการตรวจสอบ แกไขเปนท่ีเรียบรอยแลว 
(Verified and corrected) 

ลงชื่อ (Signature) ......................... ผูตรวจสอบ (Reviewer)  
(.....................................................) 

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

สําหรับเจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัย 
For Graduate School Officer 

ตรวจสอบความถูกตองแลว 
(Verified) 

ลงชื่อ (Signature) ......................... ผูตรวจสอบ (Reviewer)  
(..................................................) 

............/................/................ 
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แนวปฏิบัตเิกี่ยวกับการแจ้งจบการศึกษา   

 เพื่อให้การด าเนินงานเกี่ยวกับการส าเร็จการศกึษาของนักศึกษา ระดับบัณฑติศกึษา เป็นไปด้วย 

ความถูกต้อง เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึงได้ก าหนดแนวปฏิบัติ ส าหรับเจ้าหน้าที่และนักศึกษาต้อง 

ด าเนนิการก่อนการแจ้งจบการศึกษา ดังนี้ 

๑. นักศึกษาต้องตรวจสอบทะเบียนประวัติของตนเองในระบบ (www.e-regis.ru.ac.th)  

หากค าน าหน้านาม-ยศ-ชื่อ-สกุล ไม่ถูกต้อง หรอืมีความประสงคจ์ะแก้ไข ค าน าหน้านาม-ยศ-ชื่อ-สกุล 

ให้เขียนค ารอ้งพร้อมแนบหลักฐานยื่นงานทะเบียนประวัติ บัณฑติวิทยาลัย อาคารท่าชัย ช้ัน 1  

โทร. 02-310-8563 เพื่อตรวจสอบแก้ไขใหถู้กต้องและเป็นปัจจุบัน ทั้งนี้นักศกึษาที่ท าดุษฎีนพินธ์  

วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ช่ือที่ปรากฏในเล่มฉบับสมบูรณ์ต้องสอดคล้องกับฐานขอ้มูลทะเบียนประวัติ  

 2. นักศึกษา/คณะ/โครงการ เมื่อได้รับการตพีิมพ์เผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/ 

การค้นคว้าอิสระ ตอ้งส่งเอกสาร ว.9 (แบบรายงานการตพีิมพ์เผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ 

สารนิพนธ์) และ ว.11 (แบบรับรองผลการตรวจสอบคัดลอกงานนิพนธ์) พร้อมแนบหลักฐานตามที่ 

ฝา่ยมาตรฐานวิชาการก าหนด โดยส่งมาที่ฝ่ายมาตรฐานวิชาการ บัณฑิตวทิยาลัย อาคารท่าชัย ช้ัน 3  

โทร.02-310-8557 เพื่อด าเนนิการตรวจสอบคุณสมบัติก่อนการส าเร็จการศึกษา  

  

ขั้นตอนการแจ้งจบการศึกษา 

1. ให้นักศึกษากรอก แบบค ารอ้งขอแจ้งจบการศกึษา (FM บว.6-4) ด้วยตนเอง ห้ามด าเนินการ 

แทนกัน โดยนักศกึษาจะต้องสะกดชื่อ-สกุล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ถูกต้องสมบูรณ์ (ชื่อ–สกุล  

ที่นักศกึษาสะกดในแบบค าร้องขอแจง้จบการศกึษา จะใช้ในการเสนอชื่อเพื่ออนุมัติปริญญา โดยไม่สามารถ 

แก้ไขได้ในภายหลังเนื่องจากได้ด าเนินการเสนอชื่อเพื่ออนุมัตปิริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแลว้) 

 2. นักศึกษาต้องแนบเอกสารประกอบการแจ้งจบการศกึษา ดังนี้ 

ปริญญาเอก 

     ๒.๑ แบบ ว.5 (แบบเสนอดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนพินธ์ฉบับสมบูรณ์)  

                    พร้อมหลักฐานเผยแพร่งานนิพนธ์ 

  ๒.2 ใบตรวจสอบผลการเรียน ซึ่งนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซด์  

                   www.e-regis.ru.ac.th หรือเขียนค าร้องขอใบตรวจสอบผลการเรียน พรอ้มช าระค่าธรรมเนียม 

                   ได้ที่เคานเ์ตอร์บริการ บัณฑิตวิทยาลัยอาคารท่าชัย ช้ัน ๑ หากนักศกึษายังมีวชิาที่ได้อักษร 

                   I, X หรอืคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง ๓.๐๐ เจ้าหน้าที่จะไม่รับแจ้งจบการศกึษาได้ (นักศึกษา 

                   ต้องติดต่ออาจารย์ผู้สอนหรอืบัณฑิตศกึษาคณะเพื่อด าเนินการแก้ไขผลสอบใหเ้รียบร้อยก่อน)                           

             ๒.3 ส าเนาบัตรประชาชนหรอืบัตรที่ทางราชการออกให้ ค าน าหน้านาม-ยศ-ชื่อ-สกุล  

                   ที่ระบุในบัตรตอ้งถูกต้องตรงกันกับที่นักศกึษากรอกในแบบค ารอ้งขอแจ้งจบการศกึษา 
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ปริญญาโท (แผน ก ท าวิทยานิพนธ์, แผน ข ท าสารนิพนธ์) 

     ๒.๑ แบบ ว.๕ (แบบเสนอวิทยานพินธ์ฉบับสมบูรณ์)/แบบ ส.5 (แบบเสนอสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์)   

                   พร้อมหลักฐานเผยแพร่งานนิพนธ์ 

           ๒.2 ใบตรวจสอบผลการเรียน ซึ่งนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซด์  

                   www.e-regis.ru.ac.th หรือเขียนค าร้องขอใบตรวจสอบผลการเรียน พรอ้มช าระค่าธรรมเนียม 

                   ได้ที่เคานเ์ตอร์บริการ บัณฑิตวิทยาลัยอาคารท่าชัย ช้ัน ๑ หากนักศกึษายังมีวชิาที่ได้อักษร 

                   I, X หรอืคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง ๓.๐๐ เจ้าหน้าที่จะไม่รับแจ้งจบการศกึษาได้ (นักศึกษา 

                   ต้องติดต่ออาจารย์ผู้สอนหรอืบัณฑิตศกึษาคณะเพื่อด าเนินการแก้ไขผลสอบใหเ้รียบร้อยก่อน)  

             ๒.3 ส าเนาบัตรประชาชนหรอืบัตรที่ทางราชการออกให้ ค าน าหน้านาม-ยศ-ชื่อ-สกุล ที่ระบุ  

                   ในบัตรต้องถูกต้องตรงกันกับที่นักศกึษากรอกในแบบค ารอ้งขอแจ้งจบการศกึษา       

ปริญญาโท (แผน ข การค้นคว้าอิสระ)  

     ๒.๑ ใบตรวจสอบผลการเรียน ซึ่งนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซด์  

                   www.e-regis.ru.ac.th หรือเขียนค าร้องขอใบตรวจสอบผลการเรียน พรอ้มช าระค่าธรรมเนียม 

                   ได้ที่เคานเ์ตอร์บริการ บัณฑิตวิทยาลัยอาคารท่าชัย ช้ัน ๑ หากนักศกึษายังมีวิชาที่ได้อักษร 

                   I, X หรอืคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง ๓.๐๐ เจ้าหน้าที่จะไม่รับแจ้งจบการศกึษาได้ (นักศึกษา 

                   ต้องติดต่ออาจารย์ผู้สอนหรอืบัณฑิตศกึษาคณะเพื่อด าเนินการแก้ไขผลสอบใหเ้รียบร้อยก่อน)  

 ๒.2 ส าเนาบัตรประชาชนหรอืบัตรที่ทางราชการออกให้ ค าน าหน้านาม-ยศ-ชื่อ-สกุล  

                   ที่ระบุในบัตรตอ้งถูกต้องตรงกันกับที่นักศกึษากรอกในแบบค ารอ้งขอแจ้งจบการศกึษา   

 ๒.๓ หลักฐานเผยแพรง่านนิพนธ์ 

หมายเหตุ  เมื่อด าเนินการแจ้งจบการศกึษา นักศึกษาสามารถตรวจสอบการเสนอชื่อเพื่ออนุมัติปริญญาได้ 

                ที่เว็บไซด์ของบัณฑติวิทยาลัย www.grad.ru.ac.th  และให้ด าเนินการขึ้นทะเบียนปริญญาได้นับ 

                จากวันที่เสนอสภาฯ ที่ระบุในเว็บไซด์ ไปแล้ว 1 สัปดาห ์(อาทิเช่น เสนอชื่อสภาวันที่ 1 

                มกราคม สามารถมาด าเนินการขึน้ทะเบียนปริญญาได้ตัง้แต่วันที่ 8 มกราคม เป็นต้นไป และ 

                สิ้นสุดการขึ้นทะเบียนปริญญา ก่อนวันรับปริญญา 1 เดอืน) 
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