มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
Sakon Nakhon Rajabhat University

.....................................
หมายเลขคำรอง

คำรองขอสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปลดหนี้สิน)
๑. รายละเอียดผูยื่นคำรอง
ชื่อ-สกุล นาย/นาง/นางสาว................................................................................รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr./Mrs./Miss……………………………………….…….………………………………………………………….……………………………………
นักศึกษา  ภาคปกติ  ภาคพิเศษ สาขาวิชา………………………….………….…………………………………..…..…….……………………………………
ระดับ

 ปริญญาโท  ปริญญาเอก คณะ................................................................................................................................................

วัน เดือน ปเกิด............../.............../......................สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วันที่...........เดือน..............................พ.ศ. ......................
วุฒิเดิม ระดับ ป.ตรี/ป.โท (ภาษาไทย)...............................................วุฒิเดิม ระดับ ป.ตรี/ป.โท (ภาษาอังกฤษ)...................................................
ที่อยูที่สามารถติดตอไดสะดวก บานเลขที่..................หมูที่...................ซอย..........................................ถนน.........................................................
ตำบล...............................................อำเภอ.................................................จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย...........................
โทรศัพท

E-mail ………………………………………………………………………
ลงชื่อ...................................................ผูยื่นคำรอง
วันที่............../................../................ เวลา....................น.

๒. ผูยื่นคำรองขอรับรองวาไมหนี้สินตอฝายหรือหนวยงานตางๆ ดังตอไปนี้

ลำดับ

ฝายหรือหนวยงาน

ที่

ลายเซ็นรับรองจากหัวหนาฝาย
หรือหนวยงาน พรอมทั้งประทับตรา

๑

หองสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร ๕ ชั้น ๑

๒

หองศึกษาคนควาระดับบัณฑิตศึกษา อาคาร ๕ ชั้น ๔

๓

สำนักวิทยบริการ (จุดบริการยืม-คืน) ชั้น ๒

๔

ฝายงานคลัง อาคาร ๑๐ ชั้น ๑

หมายเหตุ

๒
๓. ผูยื่นคำรองมีความประสงคขอเอกสารดังตอไปนี้
รายการ

คาธรรมเนียม
(ภาคปกติ)
ฉบับละ ๕๐ บาท
ฉบับละ ๕๐ บาท

๓.๑ ใบรับรองคุณวุฒิ
๓.๒ ใบแสดงผลการศึกษา (ฉบับภาษาไทย และฉบับ
ภาษาอังกฤษ)

๓.๓ คาขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
๓.๔ คาใบปริญญาบัตร

คาธรรมเนียม
(ภาคพิเศษ)
ฉบับละ ๑๐๐ บาท
ฉบับละ ๑๐๐ บาท

จำนวน

บันทึกจากงานคลัง

๑ ฉบับ ผูยื่นคำรองไดชำระคาธรรมเนียมแลว
๒ ฉบับ ตามใบเสร็จเลมที่.................เลขที่....................

จำนวน ๕๐๐ บาท จำนวน ๕๐๐ บาท
จำนวน ๑๐๐ บาท จำนวน ๑๐๐ บาท

ลงชื่อผูรับเงิน.......................................
(......................................)

๔. ผูยื่นคำรองใหยื่นเอกสารดังตอไปนี้
๔.๑ รูปถายสวมชุดครุยวิทยฐานะ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๕ แผน (รูปถายสวมชุดครุยวิทยฐานะ ทรงผมตองเปดหนาผาก เห็นคิ้วและใบหู)
๔.๒ ซองจดหมายขาว ขนาด ๙ x ๔ นิ้ว จาหนาซองถึงที่อยูปจจุบันของผูยื่นคำรอง พรอมติดแสตมป ๕ บาท จำนวน ๒ ซอง
๕. เจาหนาที่ผูรับคำรอง

คำสั่ง

ลงชื่อ……...………………………………………..ผูรับคำรอง
(........................................................)
วันที่............/................/...............เวลา...................น.

อนุมัติ

ไมอนุมัติ

ลงชื่อ………….......………………...….…………………..
(.................................................................)
ผูอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(สวนนี้สำหรับผูยื่นคำรอง)

คำรองขอสำเร็จการศึกษา (ปลดหนี้สิน)
ชื่อ-สกุล ผูยื่นคำรอง นาย/นาง/นางสาว...........................................................................รหัสนักศึกษา
สาขาวิชา.....................................................................................................................
๖. รายชื่อผูที่ยื่นคำรองจะนำเขาสูก ระบวนพิจารณาการขอสำเร็จการศึกษา (ปลดหนีส้ ิน) ใบแสดงผลการศึกษา ใบรับรองคุณวุฒิ
และการขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต
๖.๑ วันที่......../.............../.............. ผูยื่นคำรอง
๖.๒ วันที่......../.............../.............. เจาหนาที่ผรู ับคำรอง
๖.๓ วันที่......../.............../.............. ผูพิมพ
๖.๔วันที่......../.............../.............. รับใบแสดงผลการศึกษา ใบรับรองคุณวุฒิ
ลงชื่อ......................................................(เจาหนาที่ผรู ับคำรอง)
(.......................................................)
วันที่.............../.................../..................

(ตัวอยาง)
๓ ฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภั

.............................

Sakon Nakhon Rajabhat University

หมายเลขคำรอง

คำรองขอสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปลดหนี้สิน)
1. รายละเอียดผูยื่นคำรอง

ชื่อ-สกุล นาย/นาง/นางสาว.............บัณฑิต วิทยาลัย..............รหัสนักศึกษา 5 8 4 2 1 2 2 8
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr./Mrs./Miss…………Bandid Wittayalai…………………………………….……
นักศึกษา  ภาคปกติ  ภาคพิเศษ สาขาวิชา………หลักสูตรและการสอน……………….…..……
ระดับ  ปริญญาโท  ปริญญาเอก คณะ................ครุศาสตร...............................................
สำเร็จการศึกษาวันที่.........5......เดือน......พฤษภาคม............พ.ศ. .....2558......
วุฒิเดิม ระดับ ป.ตรี/ป.โท (ภาษาไทย)......(ค.บ)........วุฒิเดิม ระดับ ป.ตรี/ป.โท (ภาษาอังกฤษ)......B.Ed. ........
ที่อยูที่สามารถติดตอไดสะดวก บานเลขที่.....432....หมูที่.....8.......ซอย.........สนุกสนาน 2 ............ถนน..........สนุกสนาน..............
ตำบล............เบิกบาน...............อำเภอ............เมือง...............จังหวัด..........สกลนคร...........รหัสไปรษณีย............47000..............
โทรศัพท 0 8 9 1 2 3 4 5 6 7 E-mail ………Bundit_01@hotmail.com………..

1

3

4

ลงชื่อ.............ลายเซ็นต.............ผูยื่นคำรอง

(นายบัณฑิต วิทยาลัย)
วันที่...27..../....มิถุนายน...../....2558.... เวลา.....10.00....น.
2. ผูยื่นคำรองขอรับรองวาไมหนี้สินตอฝายหรือหนวยงานตางๆ ดังตอไปนี้
ลำดับที่
ฝายหรือหนวยงาน
1
2
3

หองศึกษาคนควาระดับบัณฑิตศึกษา อาคาร 5 ชั้น 4
สำนักวิทยบริการ ชั้น 2
ฝายงานคลัง อาคาร 10 ชั้น 1

ลายเซ็นรับรองจากหัวหนาฝาย
หรือหนวยงาน พรอมทัง้ ประทับตรา
ลายเซ็นต
ลายเซ็นต
ลายเซ็นต

หมายเหตุ

3. ผูยื่นคำรองมีความประสงคขอดังตอไปนี้
รายการ
คาธรรมเนียม
บันทึกจากงานคลัง
3.1 ใบรับรองคุณวุฒิ
ฉบับละ 100 บาท ผูยื่นคำรองไดชำระคาธรรมเนียมแลว
3.2 ใบแสดงผลการศึกษา ฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ
ฉบับละ 100 บาท ตามใบเสร็จเลมที่....048.......เลขที่.......100............
ลงชื่อผูรับเงิน.............ลายเซ็นต.................
3.3 ขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
จำนวน 500 บาท
(นางสาวหวานใจ มีทรัพย)
3.4 ชำระคาใบปริญญาบัตร
จำนวน 100 บาท
4. บัณฑิตวิทยาลัย ใหยื่นเอกสารดังตอไปนี้
4.1 รูปถายสวมชุดครุยวิทยฐานะ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 5 แผน
4.2 ซองจดหมายขนาด 9 x 4 นิว้ จาหนาซองถึงที่อยูปจ จุบันของผูยื่นคำรอง พรอมติดแสตมป 5 บาท
5. รับคำรอง วันที่..27..../...มิถุนายน.../..2558..เวลา.....11.00....น.
คำสัง่  อนุมัติ  ไมอนุมัติ
ลงชื่อ…………ลายเซ็นต…………..ผูรับคำรอง
ลงชื่อ……..........…......ลายเซ็นต….……....………..
(นางสาวจิราวรรณ สาริบุตร)
(รองศาสตราจารย ดร.หาญชัย อัมภาผล)
ตำแหนง ผูอ ำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย

*******************************************************************************************************************************
คำรองขอสำเร็จการศึกษา (ปลดหนี้สิน)
(สวนนี้สำหรับ นักศึกษา)
6. รายชื่อที่ยื่นคำรองจะนำเขาสูกระบวนพิจารณาการขอสำเร็จการศึกษา (ปลดหนี้สิน) ใบแสดงผลการศึกษา ใบรับรองคุณวุฒิ และการขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต
6.1 วันที่...27..../...มิถุนายน.../....2558 ผูยื่นคำรอง
6.2 วันที่...27..../...มิถุนายน.../....2558 เจาหนาที่ผูรับคำรอง
6.3 วันที่...28..../...มิถุนายน.../....2558 ผูพิมพ
6.4 วันที่...3...../...กรกฎาคม../....2558 รับใบแสดงผลการศึกษา และใบรับรองคุณวุฒิ
ลงชื่อ...............ลายเซ็นต.................(จนท.บัณฑิตวิทยาลัย)
(นางสาวจิราวรรณ สาริบุตร)
วันที่..27..../...มิถุนายน.../..2558..เวลา.....11.00....น.

