
แบบค ำร้องขอจบกำรศึกษำ 
 

เลขที่…….../…………                                      งานบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

วันที่ ……..…เดือน…………………..พ.ศ. ………………. 
 

เรื่อง   ขอจบการศึกษา 
 

เรียน   รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดูแลงานบัณฑิตศึกษา 
    

 (โปรดเขียนข้อความด้วยตัวบรรจงให้ถูกต้อง ชัดเจนทุกรายการ ท่านที่มียศกรุณาเขียนชื่อเต็มของยศ  
เพ่ือใช้ประกอบการพิมพ์ใบรับรองคุณวุฒิ และใบรายงานผลการศึกษา) 
ข้าพเจ้า   (ชื่อภาษาไทยพร้อมค าน าหน้าชื่อ) ………………..…………………………………………………………….…..…………… 
            (ชื่อภาษาอังกฤษพร้อมค าน าหน้าชื่อ) …………………………………………………………………………….…………..… 
นักศึกษา ระดับ  ประกาศนียบัตรบัณฑิต   ปริญญาโท แผน ก  ปริญญาเอก แบบ 1 
  ปริญญาโท แผน ข  ปริญญาเอก แบบ 2 
หลักสูตร………………………..………….…….……………………………….……สาขาวิชา……………..……………………………..……… 
  ภาคปกติ   ภาคพิเศษ  รหัสประจ าตัวนักศึกษา …………..……...…..…….… หมู่เรียน………….…....….………..… 
เกิดวันที่…..………เดือน………….…..……………………พ.ศ……..……………..……   
วุฒิการศึกษาเดิมชื่อปริญญา……………….……………………...…..จาก……..….……..…….…..……..……..………เมื่อ พ.ศ…..… 
ที่อยู่ทีส่ามารถติดต่อได้หลังจากจบการศึกษาแล้วทางไปรษณีย์……………………………………..………………………………… 
……………….………………………………………………………..………………………………………………รหัสไปรษณีย์………………..… 
เบอร์โทรศัพท์………………..…………………………………………  E-mail ………………..…………………………………………........ 
ประกอบอาชีพ/ต าแหน่ง.......................................................... สถานที่ท างาน................................... ........................ 
 

ข้าพเจ้าได้เริ่มเข้าศึกษาภาคเรียนที่…………ปีการศึกษา…………….…. และมีความประสงค์จะขอจบการศึกษา 
ในภาคเรียนที…่………ปีการศึกษา…………….….     

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยแล้วพบว่า ข้อมูลถูกต้อง
ครบถ้วน  (หากข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้ด าเนินการแก้ไขก่อนการขอจบ)  

 ข้าพเจ้าเป็นผู้ประพฤติดี และผ่านกิจกรรมตามที่หลักสูตรก าหนด  
 ข้าพเจ้าได้ลงทะเบียนเรียนครบตามเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด  
 ข้าพเจ้าไดช้ าระค่าธรรมเนียมการศึกษาครบทุกภาคเรียน (ค่าลงทะเบียนเรียนหรือค่ารักษาสถานภาพ) 

และไม่ติดค้างวัสดุสารสนเทศหรือค่าธรรมเนียมใดต่อมหาวิทยาลัย 
ข้าพเจ้ามีผลการเรียน   ครบทุกรายวิชา  โดยมีคะแนนเฉลี่ย..................................... 
  ครบทุกรายวิชา ยกเว้นวิชาที่ก าลังเรียนในภาคเรียนปัจจุบัน  
  ไม่ครบเนื่องจาก...............................................................................................   
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 (ส่วนนี้ กรอกข้อมูลเฉพาะนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก) 

1. ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ  
ภาษาไทย ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ภาษาอังกฤษ ............................................................................................................................. ................... 
............................................................................................................... ....................................................... 

2. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา (ท่ีปรึกษาหลักและร่วม) …………….…………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. วันที่สอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ……………………………………………………………..…………………………………. 
4. ผลการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ………………………………………….…………………………………………………. 
5. ผลการตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ (ร้อยละ) 

บทที่ 1 ............... บทที่ 2 ............... บทที่ 3 ...............บทที่ 4 ............... บทที่ 5 ............... เฉลี่ย .............. 
6. การเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ (ระบุตามวิธีเขียนบรรณานุกรรมระบบ APA กรณีตีพิมพ์ในวารสารให้ระบุ

ระดับฐานข้อมูลมาตรฐานวารสารด้วย) เช่น  
กรณีตีพิมพ์ในวารสาร 

ชื่อผู้เขียนบทความ.//(ปีที่พิมพ์,/เดือน).//ชื่อบทความ./ชื่อวำรสำร,/ปีท่ี/(ฉบับที่),/เลขหน้าบทความ. (ฐานข้อมูล) 
กรณีตีพิมพ์ในเอกสารสืบเนื่องจากการประชุม/สัมมนาวิชาการ 

ชื่อผู้เขียนบทความ.//(ปีที่สัมมนาหรือประชุมวิชาการ).//ชื่อบทความ./ใน/ชื่อเรื่องรำยงำนกำรประชุมสัมมนำ//
(วันที่/เดือน/หมายเลขหน้าบทความ).//สถานที่พิมพ์:/ผู้จัดพิมพ์. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ทั้งนี้  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลนี้เป็นความจริง และคุณวุฒิเดิมของข้าพเจ้าที่ใช้สมัครเข้าศึกษา 
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเพ่ือรับวุฒิที่ขอส าเร็จการศึกษานี้เป็นวุฒิที่ข้าพเจ้าได้ส าเร็จการศึกษามาจริงและ
ตรงตามคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หากทางมหาวิทยาลัยฯ หรือหน่วยงานอ่ืนตรวจสอบ
พบภายหลังว่าข้าพเจ้าใช้คุณวุฒิปลอมหรือขาดคุณสมบัติการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมหรือขาด
คุณสมบัติการส าเร็จการศึกษา ข้าพเจ้ารับทราบว่ามหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิเพิกถอนวุฒิที่ข้าพเจ้าได้รับไปแล้วในทันที 
โดยที่ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอาจด าเนินคดีอาญากับข้าพเจ้าด้วย 
 

จึงขอได้โปรดด าเนินการต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง   
ขอแสดงความนับถือ 

 
            ลงชื่อ………………………………..………………ผู้ยื่นค าร้อง 

                                                      (…………………....…………….….……….…………….) 
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ความเห็นบรรณารักษ์ ...............…….……………………..………………………………………..…………… 
     
   ลงชื่อ……………………………………………….บรรณารักษ์ 
                              (……………………….…………………………..) 
 
เอกสารประกอบการจบการศึกษา  และกรอกรายการต่าง ๆ เรียบร้อย  เห็นควรให้ความอนุเคราะห์ 
                         

ลงชื่อ……………………………………………….ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ                   
(……………………….………………………….) 

 
ความเห็นรองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน …………………………..……………………………………… 
                                             

ลงชื่อ………………………………………………..รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาภรณ์  ยอดสิน) 
 

หมำยเหต ุ 
 1. เมื่อนักศึกษากรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้น าค าร้องฯ ไปผ่านความเห็นของบรรณารักษ์และประธาน
กรรมการบริหารหลักสูตร จากนั้นยื่นค าร้องที่งานบัณฑิตศึกษา ชั้น 3 อาคารศูนย์ศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม 
 2. หลังจากที่นักศึกษายื่นค าร้องขอจบการศึกษา และได้รับการอนุมัติการส าเร็จการศึกษาแล้ว ให้นักศึกษา
ขึ้นทะเบียนบัณฑิตเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา โดยช าระเงินที่งานการเงิน ชั้น 1 อาคารศูนย์ศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม 
จ านวน 1,000 บาท พร้อมรับเงินประกันความเสียหายคืน 500 บาท ภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ 
การส าเร็จการศึกษา  
 3. น าใบเสร็จขึ้นทะเบียนบัณฑิต ยื่นที่งานบัณฑิตศึกษา ชั้น 3 อาคารศูนย์ศึกษาพัฒนาจังหวัดนครปฐม 
เพ่ือรับใบรายงานผลการเรียนและใบรับรองวุฒิการศึกษา (กรณีระดับปริญญาโทและปริญญาเอกต้องส่งเล่ม
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์ก่อน จึงจะได้รับใบรายงานผลการเรียนและใบรับรองวุฒิ) 
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ใบน ำส่งเอกสำรประกอบกำรอนุมัติกำรส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท-เอก 

 
 ข้าพเจ้า (ชื่อ-นามสกุล) ........................................................... รหัสนักศึกษา .........................................  
ขอส่งเอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัติการส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 
 
(กรุณาท าเครื่องหมาย  ในช่อง  หน้ารายการเอกสารที่ท่านส่ง) 
  บทคัดย่อภาษาไทย ที่มีลายมือชื่อนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา 
  บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ที่มีลายมือชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ผู้ตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
  บศ.13 รายงานผลการตรวจรูปเล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
  บศ.14 แบบรายงานผลการตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
  ต้นฉบับวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ฉบับสมบูรณ์ (ยังไม่ต้องเข้าเล่ม) 
  หลักฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัย  
  เอกสารอื่น ๆ (ระบุ) ............................................................................................................................. ............... 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
            ลงชื่อ………………………………..………………ผู้ยื่นค าร้องขอจบ 

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


