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มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Mahasarakham University

คาร้องแสดงความจานงขอสาเร็จการศึกษา (ช้า) ระดับบัณฑิตศึกษา
Graduation Application (Graduate School)
วันที(่ Date) ……… เดือน(Month) ……………….พ.ศ.(Year) ……..…..

เลขประจาตัวนิสิต/ Student ID.
เรียน นายทะเบียน
To

The Registrar

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว / ยศ (ภาษาไทย) …………………...…………......………..……………..…………………………..………........................
Mr. / Mrs. / Ms. (English Language) ..…………………...…………...........………..…………..…………………………………...…………..…………….……………
(ในกรณีที่เพิ่มยศหรือเปลี่ยนนามสกุล, คานาหน้านาม กรุณาแนบหลักฐานการเปลี่ยนมาด้วย)
(In case that you change name or name title. Please attach the document)
วัน /เดือน/ปีเกิด(Date of Birth).......................................
จังหวัดที่เกิด (Place of Birth).......................................

ศาสนา (Religion)..............................

หมู่เลือด(blood type)..................

 นิสิตระดับปริญญาโท/Master Student  ระบบในเวลาราชการ/Weekday classes  ระบบนอกเวลาราชการ/Weekend classes
 นิสิตระดับปริญญาเอก/Ph. D. Student  ระบบในเวลาราชการ/Weekday classes  ระบบนอกเวลาราชการ/Weekend classes
สถานที่ศึกษา

 วิทยาเขตมหาสารคาม

 วิทยาเขต…………………………………………………………….………………………

Studying at

Mahasarakham Campus

Other Campus

สังกัดคณะ/Faculty…………………………………………………………………..………….สาขาวิชา/Major……………………………….………………………
เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษา………………….……ปีการศึกษา…………………………………
Since the semester

of academic year

บัดนี้ ได้ศึกษาครบตามหลักสูตรแล้ว โดยจะสาเร็จการศึกษาระดับ
Have completed the requirements for

 ปริญญาโท

 ปริญญาเอก

Master’s Degree

Doctor’s Degree

ข้าพเจ้าขอยื่นความจานงเพื่อขอสาเร็จการศึกษาใน  ภาคต้น  ภาคปลาย  ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา……..
I would like to request to receive the degree in

1st semester

2nd semester

3st semester

Academic Year

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้หลังจากสาเร็จการศึกษา (Contact address)………………………………………….……………………………………………………
……………………………………………………………….รหัสไปรษณีย์ (Post Code)………..………..โทรศัพท์ (Telephone No.)………………….……………
หากนิสิตไม่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ภายในภาคการศึกษานีด้ ้วยเหตุใดก็ตาม แบบคาร้องฉบับนี้จะเป็นโมฆะ
และต้องยื่นแบบคาร้องขอสาเร็จการศึกษาใหม่ ในภาคการศึกษาถัดไปที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
If the student does not complete the degree within this academic year, the request form will be invalid and
he/she has to resubmit the request in the next academic year
ลงชื่อ/ signature ……………………….……………….. ผู้ยื่นคาร้อง/ Applicant
(……………………………………………………….) (……/……./…….)
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ความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา/ประธานควบคุมวิทยานิพนธ์

 ความเห็นประธานกรรมการบัณฑิตประจาคณะ หรือระหว่างคณะ

Advisor’s comment

Graduate’s degree Committee of the Faculty or other Faculty’s
comment

…………………………………………………………………….….…………………
………………………………………………………………………..………………… ……………………………………………………………………………….…………………
ลงชื่อ……………..………………….….…
ลงชื่อ……………..…………………....…
(………………………………………) (……./…..…./….….)
(………………………………………) (……./…..…./….….)
 งานคลัง/ปลดหนี้ Finance Department /Release
 ค่าขึ้นทะเบียนปริญญาบัตร จานวน…….……...…..……บาท  ค่าใบแสดงผลการศึกษา
จานวน…….……...…..……บาท
Payment for Degree Certificate in amount of
bath
Payment for Transcript in amount of
bath
ตามใบเสร็จเล่มที่……………..………….….เลขที่………….....….
Book No.
Bill No.
(ลงชื่อ/Signature) ………………………………………………………(…..../…….../……...)
 งานทะเบียนและประมวลผล Office of Registration & Evaluation
ได้ตรวจสอบแล้วเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตร รวม….………หน่วยกิต
I verify that the student has completed the required total of……….credits
 สาเร็จการศึกษา  ไม่สาเร็จการศึกษา เนื่องจาก……………………………………………………………………………………………………..
Degree completed Degree Not completed because
ลงชื่อ/Signature……………..…………….… (……./…..…./….….)
หมายเหตุ 1. นิสิตที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาใด ให้ชาระเงินค่าขึ้นทะเบียนปริญญา และปลดหนี้ที่กองคลังฯ
(เก็บใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน) ก่อนนาคาร้องขอสาเร็จการศึกษาส่งกองทะเบียนและประมวลผล
2. นิสิตที่ไม่ยื่นคาร้องขอสาเร็จการศึกษา และไม่ชาระเงินค่าขึน้ ทะเบียนปริญญา หรือมีหนี้ค้างชาระ กองทะเบียนและประมวลผล
จะไม่เสนอรายชื่อเพื่อขออนุมัติให้สาเร็จการศึกษา
Remark: 1. A student who will graduate must first pay for graduation registration and debt declaration at
The Division of Finance and Facilities
(Please keep the receipt as evidence) before handing in this form at the Office of Registration & Evaluation.
2. The Office of Registrar will not approve degree completion for students who do not pay for graduation registration and have
debts due.

+พลิกด้านหลัง

-2-
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ใบสาแดงความไม่เป็นหนี้
Debt declaration Form

เลขประจาตัวนิสิต/ Student ID.

ข้าพเจ้า O นาย/Mr. O นาง/Mrs. O นางสาว/Ms. ……………………………………………………..…นามสกุล/Surname ………..…..…………………….....................……..……………..
คณะ/ Faculty …………………………………………………….…….สาขาวิชา/ Major ...………………………………………………………………………………….
เป็นนิสิตศึกษาที/่ Study at  มหาสารคาม  ……………………………………………………..
 นิสิตระดับปริญญาโท/Master Student  ระบบในเวลาราชการ/Weekday classes  ระบบนอกเวลาราชการ/Weekend classes
 นิสิตระดับปริญญาเอก/Ph. D. Student  ระบบในเวลาราชการ/Weekday classes  ระบบนอกเวลาราชการ/Weekend classes
ขอแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบว่า ข้าพเจ้าได้รับอนุมัติให้สาเร็จการศึกษาแล้วและข้าพเจ้าไม่มีหนี้คา้ งชาระกับมหาวิทยาลัย
หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบในภายหลังพบว่าข้าพเจ้ายังมีหนี้ค้างชาระ ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยระงับการสาเร็จการศึกษา
การออกใบรับรองผลการศึกษาหรือปริญญาบัตรได้แล้วแต่กรณี จนกว่าข้าพเจ้าจะชาระหนี้ดังกล่าวแล้วเสร็จ
I would like to inform that I have receive an approval for graduation and I have no debt to the University.
If University find out my debt to University later, I agree to stop the process of graduation, the publication of the
Qualification Certificate or the Degree Certificate. Until I pay off the debt to University.

ลงชื่อ/ signature ……………………….……………….. ผู้ยื่นคาร้อง/ Applicant
(………………………………………….) (……/……./…….)

(หมายเหตุ : กรอกข้อมูลด้วยตนเอง)
(Remark : The form must be filled up by the applicant)

