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คาร้องแสดงความจานงขอสาเร็จการศึกษาช้า
(ตากว่าระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี)
Graduation Form
เลขประจาตัวนิสิต

/ Student ID.

วันที่/ Date ………….…เดือน/.Month ……………………..……พ.ศ./ Year ……………
เรียน นายทะเบียน
ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว / ยศ (ภาษาไทย) …………………...…………......………..……………..…………………………..………...
I am Mr. / Mrs. / Miss …………………...…………...........………..…………..…………………………………...……………………………………………
(ในกรณีที่เพิ่มยศหรือเปลี่ยนนามสกุล, คานาหน้านาม กรุณาแนบหลักฐานการเปลี่ยนมาด้วย)
(If name and title have been changed, please enclose the change documents.)

วัน / เดือน / ปีเกิด............................... จังหวัดที่เกิด...............................................ศาสนา...................................หมู่เลือด................................
D/M/Y of Birth..................................Place of Birth..........................................Religion................................Blood Type.........................
 นิสิตระดับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
 นิสิตระดับปริญญาตรี ระบบปกติ
 นิสิตระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ
 นิสิตระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี

 Nurse Assistant Certificate
 Full-time Bachelor
 Part-time Bachelor
 Part-time 2-year Continuing

 วิทยาเขตมหาสารคาม / Mahasarakham campus
 วิทยาเขต/ Other campuses………………………………………………………………………….…..……
สังกัดคณะ……………….………………………………………………สาขาวิชา………………………………….………………..……….
สถานศึกษา / Campuses

Faculty…………………………………………………………….Major……………………………..…………………….……..

เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนที…่ ………………………………………….....ปีการศึกษา…………………………………….………………..…..
I have enrolled since the academic year of …………………….…Semester …………………...…………………………………

บัดนี้ ได้ศึกษาครบตามหลักสูตรแล้ว โดยจะสาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
At present, I have completed all requirements for the degree of:

 ภาคต้น
 ภาคปลาย
 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ………………
nd
 1 semester  2 semester  summer semester, year ……..………...

ข้าพเจ้าขอยื่นความจานงเพื่อขอสาเร็จการศึกษาใน
I would like to request to graduate in

st

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้หลังจากสาเร็จการศึกษา / Contact address …………..…………..………………………………..……..….………
………..…………..…………………………………...…………......………..…………..…………………………………...……..………..………..…………..…………………………
………...…………......………..…………..…………………………………...……..………………………………………………………………………………………………………….
รหัสไปรษณีย/์ Postal Code …………………..……....โทรศัพท์/Phone...............................................................................................

โปรดพลิก / Next page
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-2หากนิสิตไม่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ภายในภาคการศึกษานี้ ด้วยเหตุใดก็ตาม แบบคาร้องฉบับนี้ จะเป็นโมฆะ และต้องยืน
แบบคาร้องของสาเร็จการศึกษาใหม่ ในภาคการศึกษาถัดไปทีคาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
If students cannot complete all the requirements within the expected semester, this form of graduation will be voided. Students must submit this form
during the semester in which completion all of requirements is expected.

ข้าพเจ้าประสงค์จะขอใบแสดงผลการศึกษา( Transcript ) ฉบับสมบูรณ์ หลังสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ปริญญา
I would like to request for a complete transcript after the University Council’s approval for graduation.

 ฉบับภาษาไทย /Thai version ………………….ฉบับ/Set(s)
 ฉบับภาษาอังกฤษ/ English version……………ฉบับ/Set(s)

ข้าพเจ้าขอแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบว่า ข้าพเจ้าได้รับอนุมัติให้สาเร็จการศึกษาแล้วและข้าพเจ้าไม่มีหนี้ ค้างชาระกับมหาวิทยาลัย
หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบในภายหลังพบว่าข้าพเจ้ายังมีหนี้ค้างชาระข้าพเจ้า ยินยอมให้มหาวิทยาลัยระงับการสาเร็จการศึกษา
การออกใบรับรองผลการศึกษาหรือปริญญาบัตรได้แล้วแต่กรณี จนกว่าข้าพเจ้าจะชาระหนี้ดังกล่าวแล้วเสร็จ
I declare that I am approved to graduate and do not have any debt due to MSU. If I am found to be indebted to MSU in the future, MSU has the right to delay my
graduation, record verification or degree as appropriate until I have cleared all debts to MSU.

ลงชื่อ /Student’s

signature

…………………………………………………..ผู้ยื่นคาร้อง
………………../………………../……………….

ขั้นตอนการลงความเห็น/การอนุมัติ
Comment/Approval

 งานทะเบียนและประมวลผล

 ความเห็นอาจารย์ทีปรึกษา
Advisor’s Recommendation

………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
(ลงชื่อ/ Sign) …….………………………(…..…./…….../……...)
 งานคลัง/ปลดหนี้
Finance Officer

 ค่าขึ้นทะเบียนปริญญาบัตร
Regst for graduation

จานวน…….……...…..……บาท

Fee…….……...…..……. baht

 ค่าใบแสดงผลการศึกษา

จานวน…….……...…..……บาท
Regst for Trancript
Fee…….……...…..……. baht
 ค่าธรรมเนียมการยื่นคาร้องขอสาเร็จการศึกษาล่าช้า
จานวน...........................บาท
Last Graduation Request
Fee…….……...…..……. baht
ตามใบเสร็จเล่มที่……………..………….….เลขที่………….....….
According to the receipt book no………..receipt no…..…

(ลงชื่อ/ Sign) …….………………………(…..…./…….../……...)

Office of Registration and Evaluation

…………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………...

ดาเนินการตรวจ/บันทึกข้อมูลทีอยู่นิสิตทียืนเรืองขอจบ เรียบร้อยแล้ว
(ลงชื่อ/ Sign) …….………………………(…..…./…….../……...)ผู้ตรวจ/บันทึก
 งานประมวลผล
Office of Evaluation

ได้ตรวจสอบแล้วเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตร รวม …….…………..…นก.
The student has completed all requirements making a total of ….….credits

 สาเร็จการศึกษา  The student will be graduating
 ไม่สาเร็จการศึกษาเนื่องจาก………………………………….…………..…
………………………………………………………….….…………..…………..
………………………………………………………………………………………
 The student will not be graduating Because……………….…….

……………………………………………………………….….……
(ลงชื่อ/ Sign) …………………..……….……..………(…..…./…….../……...)

