
 
 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
คําร�องขอสําเร็จการศึกษา 

สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
เลขท่ี 1 ถนนอูทองนอก แขวงสามเสน เขตดสุิต กทม. 10300  โทร. 02-1601174-80 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

                  วันท่ี……..….…เดือน…….……………………….พ.ศ……..……..….. 
เรียน  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ข.าพเจ.า (นาย/ นาง /นางสาว)......................…………………..……….รหัสประจําตัว.……..……….………………… 
รหัสประจําตัวประชาชน......../......../......../........./........./......../......../......../......../......../......../......../......../    
ช่ือ-สกุลภาษาอังกฤษตัวพิมพ;ใหญ......................................................................................................................     
วัน เดือน ป> เกิด (ไมยอ)..................................................................................................................................... 
เป@นนักศึกษาสาขาวิชา................................................................ระดับ  � ปริญญาโท แผน............................ 
� ปริญญาเอก แบบ................... ระบบการศึกษา � ภาคปกติ � ภาคพิเศษ   
คาดวาจะสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษา ท่ี.....................ป>การศึกษา............................................................. 
ท่ีอยูท่ีสามารถติดตอได........................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
โทรศัพท;....................................มือถือ..........................................สถานท่ีทํางาน………………………..................... 
............................................................................................................................................................................ 
(กรณีเปล่ียนแปลงท่ีอยูหรือสถานท่ีทํางาน กรุณาแจ.งฝEายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือเป@น
ฐานข.อมูลในการติดตามบัณฑิตตอไป)            
ข.าพเจ.าได.ตรวจสอบคุณสมบัติการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ดังน้ี 

1. สอบได.จํานวนหนวยกิตตามหลักสูตรแล.ว (แนบใบแสดงผลการเรียน)    
    -  ได.คะแนนเฉล่ียสะสม............ � ครบ   �  ไมครบ   
    -  แผนการเรียนทําเฉพาะวิทยานิพนธ;ไมมีคะแนนเฉล่ียสะสม  � ครบ   �  ไมครบ   
2. ผานเกณฑ;ประเมินความรู.ความสามารถทางภาษาอังกฤษ/ภาษาตางประเทศ   
    -  เกณฑ;มาตรฐานความรู.ภาษาอังกฤษสําหรับระดับปริญญามหาบัณฑิต  � ผาน    � ไมผาน 
    -  เกณฑ;มาตรฐานความรู.ภาษาอังกฤษสําหรับระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต  � ผาน   � ไมผาน 
3. การสอบประมวลความรู. (Comprehensive examination)/การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying 
examination) � ผาน � ไมผาน 
4. สอบวิทยานิพนธ;/การค.นคว.าอิสระ (บว.08 หน.ารายงานผลการสอบป_องกัน)   � ผาน   � ไมผาน     
      และได.ผลสอบเป@น    �  Excellent     � Good     �  Pass 
5.  สงคาระดับคะแนนท่ีผานเกณฑ;การสอบวิทยานิพนธ;/การค.นคว.าอิสระ  � เรียบร.อยแล.ว  � ยังไม
เรียบร.อย......................................................................................................................................................... 
6. �ได.สงวิทยานิพนธ;/การค.นคว.าอิสระ ฉบับสมบูรณ;ให.แกบัณฑิตวิทยาลัยเรียบร.อยแล.ว (บว.12) 

2/หนังสือ...(พลิกด.านหลัง) 

บว.31 
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หนังสือยินยอมมอบลิขสิทธิ์วิทยานิพนธ+/การค�นคว�าอิสระ 
 
ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) ............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................ 
ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ)…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
................................................................................................................................................................................................ 
 

ท่ีได.รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยแล.วนี้ เป@นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
ตลอดอายุแหงการคุ.มครองลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย 

 
การตีพิมพ+เผยแพร/ผลงานวิทยานิพนธ+/การค�นคว�าอิสระในวารสารวิชาการ-การประชุมวิชาการ 

ขอสงผลงานท่ีได.นําเสนอหรือตีพิมพ;  � วิทยานิพนธ; � การค.นคว.าอิสระ 
ผลงาน 

�นําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม 
(Proceedings) 

 

เอกสารประกอบ 
1. สําเนาเกียรติบัตรหรือวุฒิบัตร หรือ � มี � ไมมี 
2. ปกหน.าของรายงานการประชุม (Proceedings) 
สารบัญ และบทความฉบับสมบูรณ;ท่ีได.รับการตีพิมพ;ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) � มี � ไมมี 

�ได.รับการตอบรับให.ตีพิมพ;ในฐานข.อมูล………………………….. 
ประเทศ……………………………………………………………………….. 

    ได.รับการตอบรับให.ตีพิมพ;ในฐานข.อมูล…………………………… 
ประเทศ……………………………………………………………………….. 

1. เอกสารตอบรับหรือเอกสารยืนยันการตีพิมพ;
บทความ และ 
2. บทความท่ีได.รับการตอบรับให.ตีพิมพ; 
� ครบ � ไมครบ 

�ตีพิมพ;ในฐานข.อมูล………………………………………………………. 
ประเทศ……………………………………………………………………….. 

    ตีพิมพ;ในฐานข.อมูล………………………………………………………. 
ประเทศ……………………………………………………………………….. 

1. ปกหน.าของเลมวารสาร และ 
2. สารบัญ และ 
3. บทความฉบับสมบูรณ;ท่ีตีพิมพ; 
� ครบ � ไมครบ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป 

 
 

ลงชื่อ…………………………….………………………..นักศึกษา 
     (……………………..………………………………..) 

    วันท่ี…………/…………..………./……….………. 
                                                             

 
 
 
 
 

3/ผู.เสนอ........ 
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ผู�เสนอความเห็นเพ่ือพิจารณา 
อาจารย+ทีป่รึกษา ประธานสาขาวชิา 

ขอรับรองวานักศึกษาดังกลาวมีคุณสมบัติครบถ.วนตามเกณฑ;การสําเร็จ
การศึกษาของหลักสูตรทุกประการ 

 
ลงช่ือ………………………………….……………..…อาจารย;ทีป่รึกษา 

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

ได.ตรวจสอบแล.ว 
  �  คุณสมบัติครบถ.วน 
  �  คุณสมบัติไมครบถ.วน ข.อ.......................................................... 
เน่ืองจาก.............................................................................................. 
............................................................................................................. 
 

ลงช่ือ………………………………….………..............ประธานสาขาวิชา 
               (……………………………….……….…………...) 
                 วันท่ี…………/…………..………./……….……..                                          

งานการเงิน ฝ7ายทะเบยีนและวดัผลบัณฑิตวิทยาลยั 
ได.ตรวจสอบแล.ว 
  � ชําระเงินแล.ว 
 � ไมสามารถชําระเงินได. เน่ืองจาก................................................................. 
............................................................................................................................ 
   
         ลงช่ือ…………………………......………………….งานการเงิน 
             (……………………………….……….…………..)                                                                              
            วันท่ี…………/…………..………./……….……..                                          

ได.ตรวจสอบแล.ว 
  �  เอกสารครบถ.วนตามท่ีนักศึกษาระบุ 
  �  เอกสารไมถูกต.อง ข.อ................................................................ 
เน่ืองจาก.............................................................................................. 
............................................................................................................. 
 

ลงช่ือ………………………………….………...........ผู.ตรวจสอบ 
                   (……………………………….……….…………..) 
                     วันท่ี…………/…………..………./……….……..                                          

รองคณบดีฝ7ายวชิาการบณัฑิตวิทยาลยั คณบดบีัณฑิตวทิยาลยั 
พิจารณาแล.ว 
  �  ถูกต.อง/ครบถ.วนตามท่ีนักศึกษาระบุ 
  �  ไมถกูต.อง ข.อ............................................................................ 
เน่ืองจาก.............................................................................................. 
............................................................................................................ 
 

ลงช่ือ………………………………………...............รองคณบดีฝEายวิชาการ 
             (……………………………….……….…………..)                                        
             วันท่ี…………/…………..………./……….……..                                          

พิจารณาแล.ว 
� เห็นชอบ 
� ไมเห็นชอบ.................................................................................... 
เน่ืองจาก.............................................................................................. 
............................................................................................................. 

 

ลงช่ือ………………………………………….…………คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
              (……………………………….……….…………..)           
              วันท่ี…………/…………..………./……….……..                                          

กองบริการการศึกษา  
ได.ตรวจสอบแล.ว ปรากฏวาบุคคลดังกลาว ไมมีหน้ีสินค.างชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ 
ท่ีมหาวิทยาลัยเรียกเก็บ 
 

ลงช่ือ………………………………….……….………ผู.ตรวจสอบ 
                  (……………………………….……….…………..) 
                   วันท่ี…………/…………..………./……….……..                                          

 

สิ่งท่ีต�องส/งมาด�วย 
 1. รูปถายขนาด 1 น้ิว หรือ 1.5 น้ิว จํานวน 2 รูป (เขยีนช่ือ-สกุล รหัสนักศึกษาหลังรูป) 
 2. สําเนาใบเสร็จชําระเงินคาถายรูปจากกองคลัง มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
 3. ใบสําคัญการเปล่ียนช่ือ-สกุล,ใบเปล่ียนยศ (ถ.ามี) สําหรับผู.ทีย่ังไมเขียนคําร.องขอเปล่ียนแปลงข.อมูลนักศึกษาท่ีฝEายทะเบียนและวัดผล จะต.องติดตอ
เขียนคําร.องท่ีฝEายทะเบยีนและวัดผลกอน 
 4. สําเนาใบเสร็จชําระเงินคาลงทะเบียนหรือใบเสร็จคารักษาสถานภาพนักศึกษาเทอมสุดท.าย 
 5. ใบแสดงผลการเรียนตลอดป>การศึกษา 
 6. เอกสารการตรวจสอบคุณสมบัติการสําเร็จการศึกษาตามข.อ 1 - 6 
หมายเหตุ 
 1. นักศึกษายื่นคําร�องต/อฝ7ายทะเบยีนบัณฑิตวิทยาลยัพร�อมแนบแบบฟอร+มคําร�องขอสําเร็จการศึกษาของกองบรกิารการศึกษาก/อนนําส/งกอง
บริการการศึกษา 

2. นักศึกษาต�องถ/ายรูปที่ร�านสุนันทาโฟโต�ของมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนันทาเท/าน้ัน เน่ืองจากฝ7ายทะเบยีนฯ ต�องใช� File รูปภาพมา Scan ลง
ฐานข�อมูล  

3.  ยื่นคําร�องขอสําเร็จการศึกษาทีม่ีเอกสารครบถ�วนถูกต�องก/อนวันสุดท�ายของการขอสําเร็จการศึกษาตามปฏิทินวชิาการบัณฑิตวิทยาลัยไม/น�อย
กว/า 7 วัน 


