
บว.11-27 

  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

  Graduate School Buriram Rajabhat University  คํารองขอสําเร็จการศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา 

    วันท่ี……… เดือน ................................พ.ศ. 25 ……..…...  

ช่ือ (นาย/ นาง/ นางสาว) ................................................................................รหัสประจําตัวนักศึกษา …………………………..…………. 

นักศึกษาระดับ      ปริญญาโท    ปริญญาเอก   สาขา……….…………….......................................   ภาคพิเศษ รุนท่ี……….หมู…...…  

โทรศัพทมือถือ.....…………………………..……… มีความประสงคขอสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนท่ี……………...ปการศึกษา………………………   

หลักสูตร      ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต      ครุศาสตรมหาบัณฑิต      ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต                                         

        เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต      รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สิ่งท่ีสงมาดวย   1.  รูปถาย ขนาด 2 น้ิว จํานวน 2 รูป  และขนาด 1 น้ิว จํานวน 1 รูป 

          2.  สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน 1  ฉบับ   

ปจจุบันพักอยูท่ีบานเลขท่ี.......................หมูท่ี..........ถนน......................ตําบล/แขวง.......................................................................... 

อําเภอ/เขต.................................................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย..................................... 

สถานท่ีทํางาน.........................................หมูท่ี..........ถนน......................ตําบล/แขวง.......................................................................... 

อําเภอ/เขต.................................................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย..................................... 
 

 

ลงช่ือ……………………………………(นักศึกษา) 

            (……………………………………………………………) 

1.  บัณฑิตวิทยาลัย 

 เรียนครบหลักสูตร    ไมมีหนังสือคาง 

 

    ลงช่ือ…………………………………. 

   (…………………….…………………….) 

    ............../......................./............. 

2.  ฝายกองคลังและทรัพยสิน 

     ไดรับเงินคาลงทะเบียนบัณฑิตแลว 

     ระดับปริญญาโท   เปนเงินจํานวน   1,000     บาท 

     ระดับปริญญาเอก  เปนเงินจํานวน   1,000    บาท    

     เลขท่ี………………….… 

ลงช่ือ………………………………… 

     (……………………..………………………..) 

    …………/…………………/……….. 

ขอมูลนักศึกษา โปรดกรอกรายละเอียด  ช่ือ  ที่อยู ใหชัดเจน และเขียนดวยตัวอักษรตัวบรรจงทั้ง 2 สวน 

3. (ฝายทะเบียนและวัดผลนัดหมายการดําเนินการหลังสําเร็จการศึกษา นักศึกษาจะตองกรอกขอมูลที่อยูใหเรียบรอย) 

 

ช่ือ……………………….……………นามสกุล…….…………………… 

ท่ีอยู…………………………………..……………………………………….  

……………………….……………………………………………………….

รหัสไปรษณีย……………………โทรศัพท……………………………. 

 

ช่ือ……………………….……………นามสกุล…….…………………………… 

ท่ีอยู………………………………..……………………………………………….  

……………………….…………………………………………………………………

รหัสไปรษณีย………………………..โทรศัพท……………………………….. 

 



บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

ใบปลดหนี ้

( สงพรอมใบขอสําเร็จการศึกษา ) 
 

    วันท่ี……… เดือน ................................พ.ศ. 25 ……..…...  

ช่ือ (นาย/ นาง/ นางสาว) ................................................................................รหัสประจําตัวนักศึกษา …………………………..………… 

นักศึกษาระดับ       ปริญญาโท    ปริญญาเอก   สาขา……….……………..............................................................................................……                                      

  ภาคพิเศษ รุนท่ี……….หมู…...… โทรศัพทมือถือ………………………………………….. 

หลักสูตร      ปรัญาดุษฏีบัณฑิต      ครุศาสตรมหาบัณฑิต      ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต                                         

        เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต      รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

 

มีความประสงค ขอปลดหน้ี เพราะบัดน้ีขาพเจาพนสภาพนักศึกษาเน่ืองจาก 

       จบหลักสูตร         คะแนนไมถึง     

       ลาออกไปประกอบอาชีพอ่ืน     ยายสถานศึกษา 

 

จึงขอใหมหาวิทยาลัยไดโปรดพิจารณาอนุญาต 

 

     ลงช่ือ…………………………………………….…….…………(นักศึกษา) 

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

                                     วันท่ี……...เดือน…………………..พ.ศ…..…….. 

1.  บัณฑิตวิทยาลัย 

ตรวจสอบขอมูลการยืมหนังสือ  และขอผูกพันอ่ืนๆ 

นักศึกษาไดดําเนินการเรียบรอยแลว 

 

 ………………………………………… 

      คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

2.  ศูนยวิทยบริการ 

      สงหนังสือเรียบรอยแลว 

 

 

………………………………………… 

หัวหนาศูนยวิทยบริการ 

 

3. ฝายทะเบียนและวัดผล 

         เก็บหลักฐานการขอปลดหน้ี 

 

 

        ………………………………………… 

    หัวหนาฝายทะเบียนและวัดผล 

 

 



 

  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

  Graduate School Buriram Rajabhat University     การตีพิมพผลงานวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ 

    วันท่ี……… เดือน ................................พ.ศ. 25 ……..…...  

ช่ือ (นาย/ นาง/ นางสาว) .................................................................................รหัสประจําตัวนักศึกษา ……………………………………..     

นักศึกษาระดับ       ปริญญาโท    ปริญญาเอก   สาขา……….……………..............................................................................................……                                      

  ภาคพิเศษ รุนท่ี……….หมู…...… โทรศัพทมือถือ………………………………………….. 

หลักสูตร      ปรัญาดุษฏีบัณฑิต      ครุศาสตรมหาบัณฑิต      ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต                                         

       เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต      รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

โปรดระบุรายละเอียดผลงานที่ไดรับการตีพิมพ หรือยอมรับใหตีพิมพ  หรือเสนอตอท่ีประชุมวิชาการใหชัดเจน ถูกตอง  

และครบทุกสวน 

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

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

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

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

หมายเหตุ   นักศกึษาระดับปริญญาเอก จะตองนําเสนอทั้งหมายเลข 1 (จะตองเปนระดับนานาชาติ) และหมายเลข 2  

1. กรณีเสนอตอที่ประชุมวิชาการ   ระดับชาติ    ระดับนานาชาติ  ระดับชาติและนานาชาติ 
(ชื่อที่ประชุมวิชาการ)…………………………..…………….………………………………………………….....………………………………..…………….…... 

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

วัน / เดือน / ป……………………………………………………………….. สถานที…่……………………………………………..…………………………….. 

 

2. กรณตีีพิมพในวารสาร (ระดับปริญญาเอกจะตองอยูในฐาน TCI  ระดับ 1) 
(ชื่อวารสารที่ตีพิมพ)…………………………..…………….………………………………………………….....………………………………..…………….…... 

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

วัน / เดือน / ป………………………………ฉบับท่ี……………..……………………………..สถานท่ี……………………………………………………………. 

 

                            ลงช่ือ…………………………………………….…….………… 

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

                                                                วันท่ี……...เดือน…………………..พ.ศ…..…….. 

โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาของนักศึกษา ลงนามรับรองแลว 

ดังรายนามตอไปนี้   ชื่อ-สกุลอาจารยพรอมตําแหนงวิชาการ     ลงนาม                  วัน/เดือน/ป  

1. อาจารยท่ีปรึกษาหลัก   ........................................................    .........................................             ..../........../......  

2. อาจารยท่ีปรึกษารวม     ......................................................     .........................................              ..../........../......  

 



สิ่งท่ีตองสงขอสําเร็จการศึกษา  

นักศึกษาจะตองยื่นคํารองขอสําเร็จการศึกษาและเอกสารตางๆ  กอนวันที่ 10 ของเดือนที่มีการอนุมัติจบ 

ระดับปริญญาเอก   

1.  ตนฉบับวิทยานิพนธ (Print Laser) ที่ผานการตรวจพิสูจนอักษรทั้งรูปแบบภาษาไทย  และภาษาอังกฤษ  

และเลมวิทยานิพนธที่เขาเลมเรียบรอย  จํานวน  8 เลม  พรอมแผน CD  ที่เปนไฟล Word  และ ไฟล PDF 

2. สงแบบฟอรมคํารองตรวจรูปแบบภาษาไทย  และภาษาอังกฤษ จะตองมีลายเซ็นคณะกรรมการตรวจรูปแบบ                 

และลายเซ็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 

3. สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก ตองผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying  Examinations: QE)                                 

ผานการวัดความรูความสามารถทางภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

4. เขียนคํารองขอสําเร็จการศึกษา (กรอกขอมูลใหครบถวน โดยเฉพาะที่อยูปจจุบัน) ตองผานการตรวจรูปแบบ

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษใหเรียบรอยกอนที่จะย่ืนคํารองขอสําเร็จการศึกษา โดยมีสิ่งท่ีตองแนบไปดวยดังนี้ 

 4.1 รูปถายขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป และขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป 

 4.2 สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ รับรองสําเนาถูกตอง 

 4.3 หนังสือตอบรับการนําเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ  (แบบบรรยาย) จํานวน 2 ฉบับ 

4.4 หนังสือตอบรับการลงวารสาร (จะตองอยูในฐาน TCI ระดับ 1) เพื่อตีพิมพและเผยแพร  

ถายเอกสารจํานวน 2 ฉบับ 

 4.5 สําเนาเกียรติบัตรการนําเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ถายเอกสารใหเหมือนตัวจริง จํานวน 2 ฉบับ 

 4.6 รูปเลมที่นําเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ หรือหนาปกการนําเสนอผลงาน สารบัญที่มีช่ือนักศึกษา

และเนื้อหาบทความฉบับเต็มที่ลงตีพิมพใน (Proceedings) ถายเอกสาร จํานวน 2 ชุด 

 4.7  สําเนาหนาปกวิทยานิพนธที่มีชื่อเรื่องภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  อยางละ 2 ชุด 

ระดับปริญญาโท 

1.  ตนฉบับวิทยานิพนธ (Print Laser) ที่ผานการตรวจพิสูจนอักษรทั้งรูปแบบภาษาไทย  และภาษาอังกฤษ 

และเลมวิทยานิพนธที่เขาเลมเรียบรอย  จํานวน  8 เลม พรอมแผน CD ที่เปนไฟล Word และ ไฟล PDF  

2. สงแบบฟอรมคํารองตรวจรูปแบบภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จะตองมีลายเซ็นคณะกรรมการตรวจรูปแบบและ

ลายเซ็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก/ที่ปรึกษาการคนควาอิสระหลัก 

3. สําหรับนักศึกษา แผน ข ตองผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive  Examination) 

4. เขียนคํารองขอสําเร็จการศึกษา (กรอกขอมูลใหครบถวน โดยเฉพาะที่อยูปจจุบัน) ตองผานการตรวจรูปแบบ

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษใหเรียบรอยกอนที่จะย่ืนคํารองขอสําเร็จการศึกษา โดยมีสิ่งท่ีตองแนบไปดวยดังนี้ 

 4.1 รูปถายขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป และขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป 

 4.2 สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ รับรองสําเนาถูกตอง 

 4.3 หนังสือตอบรับการนําเสนอผลงานวิจัย อยางละ 2 ฉบับ 

 4.4 สําเนาเกียรติบัตร การนําเสนอผลงานวิจัย ถายเอกสารใหเหมือนตัวจริง จํานวน 2 ฉบับ 

 4.5 รูปเลมที่นําเสนอผลงานวิจัย หรือหนาปกการนําเสนอผลงาน สารบัญที่มีช่ือนักศึกษาและเนื้อหา

บทความฉบับเต็มที่ลงตีพิมพใน (Proceedings) ถายเอกสาร จํานวน 2 ชุด 

 4.6 กรณีที่นักศึกษานําบทความวิจัยตีพิมพในวารสาร จะตองมีหนังสือตอบรับการลงวารสาร ถายเอกสาร

อยางละ 2 ฉบับ 

 4.7  สําเนาหนาปกวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ  ท่ีมีชื่อเรื่องภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  อยางละ 2 ชุด 


