แบบคํารองขอแจงจบการศึกษา (Request Form to Apply for Graduation)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง
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(Graduate School, Ramkhamhaeng University)

วันที่ (Date) ........... เดือน (Month) .......................... พ.ศ. (Year B.E.) ...............
ดวยขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/ยศ/อื่น ฯ) .................................................................................. (ตามบัตรประชาชน)
(Mr./Mrs/Miss/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) .................................................. เบอรโทรที่ติดตอได (Tel.) ..................................................
ขาพเจาไดตรวจสอบประวัติผาน www.grad.ru.ac.th แลวรับรองวาถูกตอง และมีความประสงคขอแจงจบการศึกษา
เนื่องจากไดศึกษาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตรแลว 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 ……….………)
ลงชื่อ (Signature) .......................................................... นักศึกษา (Student)
(.......................................................) ลงชื่อตัวบรรจง (Write legibly.)
สําหรับเจาหนาที่บัณฑิตศึกษาคณะ/โครงการฯ (For the Faculty/Program Officer at Graduate level)
การตรวจสอบการสําเร็จการศึกษาและหลักฐานประกอบ (Verifying the completion of degree requirements
and documents required)

1. ผลการตรวจสอบผลการเรียน (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) หลักฐานการตีพิมพเผยแพร ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ อยางนอย ๒ เรื่อง
(For doctoral degree students, Form 1, evidence of at least two publications in national or
international journals)
* ป.เอก (แบบ ๒) หลักฐานการตีพิมพเผยแพร ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
(For doctoral degree students, Form 2, evidence of publication in a national or international journal)
* ป.โท (แผน ก) หลักฐานการตีพิมพเผยแพร ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ หรือหลักฐานการตีพิมพ
ในรายงานการประชุมวิชาการ
(For Master’s degree students, plan A , evidence of publication in a national or international journal or
proceedings)
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* ป.โท (แผน ข) หลักฐานการเผยแพร สารนิพนธ รายงานการคนควาอิสระ ที่เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบคนได
(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 วารสารทางวิชาการตองเปนไปตามหลักเกณฑที่ ก.พ.อ. (คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา)
กําหนด และเปนไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยประกาศ
(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 สําเนาบัตรที่ทางราชการออกให (ชื่อ – นามสกุล ตองตรงกับเอกสารแจงจบการศึกษา)
(Copy of ID card or other official ID card) (Name – Surname should correspond with the names on the
graduation application form)
สําเนาหลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ นามสกุล ยศ คํานําหนานาม
(Copy of name/surname/rank/title change certificate)
(หากไมแนบมาจะถือวา นักศึกษาประสงคจะใช ชื่อ นามสกุล ยศ คํานําหนานามเดิม ที่ระบุไวในฐานขอมูล)
(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.)
ลงชื่อ (Signature) .......................................................... ผูตรวจสอบ (Reviewer)
(.........................................................)
............/............/.............
หมายเหตุ: สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่งานตรวจสอบครบหลักสูตรและปริญญาบัตร โทร. 02-310-8561
(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)
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate Diploma)

ปริญญาโท (Master’s Degree)

1. ผลการเรียน (Grades)
ครบตามหลักสูตร (Completed the degree requirements)
ไมครบตามหลักสูตร เนื่องจาก (Not completed the degree requirements due to)

............................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
2. หนี้คงคางกับมหาวิทยาลัยฯ
(Outstanding debt to the University)
3. วุฒิการศึกษา
(Education certificate)
4. ประวัตินักศึกษา
(Student background)
5. หลักฐานการตีพิมพเผยแพร
(Publication evidence)

ไมมีหนีค้ างชําระ
(No outstanding debt)
ผานการตรวจสอบแลว
(Verified)
ถูกตอง
(Correct)
ครบถวน
(Complete)

มีหนี้คางชําระ ....................................................
(With outstanding debt)
ไมผานการตรวจสอบ .........................................
(Not verified)
ไมถูกตอง ............................................................
(Incorrect)
ไมพบหลักฐานการตีพิมพ
(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) หลักฐานการตีพิมพเผยแพร ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ อยางนอย ๒ เรื่อง
(For doctoral degree students, Form 1, evidence of at least two publications in national or
international journals)
* ป.เอก (แบบ ๒) หลักฐานการตีพิมพเผยแพร ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
(For doctoral degree students, Form 2, evidence of publication in a national or international journal)
* ป.โท (แผน ก) หลักฐานการตีพิมพเผยแพร ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 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 ที่เผยแพรในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบคนได
(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 วารสารทางวิชาการตองเปนไปตามหลักเกณฑที่ ก.พ.อ. (คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา)
กําหนด และเปนไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยประกาศ
(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 นักศึกษามีคุณสมบัติครบตามเกณฑการเสนอชื่อเพื่ออนุมัติปริญญา
(Verified and found student’s qualifications completely meet the eligibility criteria for
degree approval.)
ตรวจสอบแลวพบวา นักศึกษามีคุณสมบัติไมครบตามเกณฑ ไมสามารถเสนอชื่อเพื่ออนุมัติปริญญาได เนื่องจาก
(Verified and found student’s qualifications do not meet the eligibility criteria for degree
approval. Not approved due to) ..........................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ลงชื่อ (Signature) .......................................................... ผูตรวจสอบ (Reviewer)
(.........................................................)
............/............/.............

การดําเนินการแกไข (Actions)
สําหรับคณะ/โครงการ
For Faculty/Program

สําหรับเจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัย
For Graduate School Officer

ดําเนินการตรวจสอบ แกไขเปนที่เรียบรอยแลว
(Verified and corrected)

ตรวจสอบความถูกตองแลว
(Verified)

ลงชื่อ (Signature) ......................... ผูต รวจสอบ (Reviewer) ลงชื่อ (Signature) ......................... ผูต รวจสอบ (Reviewer)

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