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มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์  
          ค าร้องขอส าเร็จการศึกษา 

                วันที…่….….เดือน…….………….…………พ.ศ………… 
 

เรื่อง ขอส าเร็จการศึกษา 

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย  1) รูปถ่ายสี  ขนาด    2  นิ้ว    จ านวน   2  แผ่น  (ส าหรับติดใบรับรองคุณวุฒิ) 
 ขนาด    1  นิ้ว    จ านวน   2  แผ่น  (ส าหรับติดใบรายงานผลการศึกษา)  
                    2) ส าเนาทะเบียนบ้าน      จ านวน   1  ฉบับ                              โปรดอย่าถ่ายภาพด่วน 
   

(ชื่อนักศึกษาให้เขียน นาย , นาง , นางสาว , ถ้ามียศให้เขียนยศเต็ม) 
 

 

 ข้าพเจ้า……………………………………………….…………………..…………………..รหัสประจ าตัว …………….……………………………………....... 
 เกิดวันที่….…..เดือน………..………………….พ.ศ. ......…..  สาขาวิชา……….……………….…………..….…………..………..………………….……. 
 

    ภาคปกต ิ (หมู่ที่)………   กศ.บป.  รุ่นที่…….……  (หมู่ที)่…….. 
 

 ระดับ   ปริญญาตรี   4  ปี      ศศ.บ.     วท.บ.   บธ.บ.   รป.บ.   ศป.บ.
    ปริญญาตรี   5  ปี      ค.บ.     บช.บ.       นศ.บ.   น.บ.   ศ.บ. 

 

ปัจจุบันพักอยู่บ้านเลขที่…………….หมู่ที่……..ถนน…………..……………….ต าบล/แขวง…..…….…..…..…..อ าเภอ/เขต…………….…….….……. 
จังหวัด………….……………….…….……….รหัสไปรษณีย์ .........................หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้….……………………………….…..…….... 

สถานที่ท างาน……………………………..……..…………….……………………ต าบล/แขวง…..……..………..อ าเภอ/เขต………….…….…........... 
จังหวัด………….…………………………..….รหัสไปรษณีย์...........................หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้….…………………………..……..………… 
      มีความประสงค์ขอส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่….........ปีการศึกษา..………....เนื่องจากได้ลงทะเบียนรายวิชาครบจ านวน 
หน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร และก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายที่จะส าเร็จการศึกษา 
      จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนินการต่อไป 
                ขอแสดงความนับถือ 

                 ลงชื่อ………………………………..………. 
 

   หมายเหตุ โปรดอ่านค าแนะน าด้านหลัง                 (……………………………..………..…………………………..) 
 

  

1. อาจารย์ที่ปรึกษา 
           ขอรับรองว่านักศึกษาผู้นี้ลงทะเบียนรายวชิาตา่งๆ 
      ตามจ านวนหนว่ยกิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้วจริง 
     

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

2. กองคลังและทรัพย์สิน  (งานการเงิน) 
ได้รับเงินคา่ลงทะเบียนบัณฑิตแล้ว  เป็นเงินจ านวน  500  บาท   
ตามใบเสร็จเล่มที…่…......…..เลขที…่……………………….……………... 
 

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

( โปรดกรอกรายละเอียด  ชื่อ ที่อยู่ ให้ชัดเจน  และเขียนด้วยอักษรตัวบรรจงทั้ง 2 ส่วน ) 
 

 

ชื่อ………………………....……………….……………………………..…...… 
นามสกุล…………………………………….......................................... 
ที่อยู.่......................................................................................... 
.................................................................................................. 
....................................................รหัสไปรษณีย์……………………. 

 

ชื่อ………………………....……………….……………………….….……….…… 
นามสกุล…..………………………………............................................. 
ที่อยู.่............................................................................................. 
..................................................................................................... 
....................................................รหัสไปรษณีย์…………………….... 



 
ค าแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินการค าร้องขอส าเร็จการศึกษา 

 1. กรอกข้อความด้วยการเขยีนตวับรรจงหรือพิมพ์ให้ครบถ้วนและตรวจทานใหถู้กตอ้ง 
 2. รูปถ่าย ให้ด าเนนิการดงันี้        
  2.1  อัดด้วยกระดาษมนัอยา่งบาง ไม่ประทับตรานนูของทางรา้น 
  2.2  สวมชดุครุยวิทยฐานะตามสาขาวิชา 
  2.3  รูปถา่ยต้องตวัตรง  หนา้ตรง  ไม่สวมหมวก  ไม่สวมแวน่ตาด า 
  2.4  เขียนชือ่ – สกุล  เลขที ่ สาขาวชิาไว้ดา้นหลัง  ดว้ยปากกาลูกลืน่ (1 แผ่น) 
           นักศึกษาชาย  ผมสั้น  ไมไ่วห้นวด  เครา  ผมไม่ปิดคิ้ว  เนคไทต้องเปน็สีประจ ามหาวิทยาลัยฯ (สีม่วง) 
  นักศึกษาหญิง  ไม่สวมเครือ่งประดบั  ผมไม่ปดิคิ้ว ไมท่ าผมเปน็ลอนเหน็หนังศรีษะ ผมไมแ่ดง 

3. นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาตามปีการศึกษาที่เข้าศึกษา  หรือพร้อมรุ่น  ให้ยืน่ค าร้องฯ รวมกันทัง้หมูเ่รียน   
ไม่รับเป็นรายบุคคล ยกเวน้กรณีนักศกึษาตกค้าง  แลว้แนบรปูถ่ายสง่ตามวนั  เวลาที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด   
ผู้ที่ไม่ยื่นค าร้องฯ ส านกังานทะเบียนฯ จะไม่เสนออนมุัตสิ าเร็จการศึกษาจนกว่าจะมกีารยื่นค าร้องขอส าเร็จ 
4. ในกรณีทีน่ักศกึษาขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตวั  เชน่ ชื่อ –นามสกุล , ค าน าหนา้และยศ ใหน้ักศกึษาด าเนนิการ
ยื่นค าร้องขอเปลี่ยนแปลงหลักฐาน (ขอ้มูลส่วนตัว)  ทบ. 13  มรภ.บร. พรอ้มแนบส าเนาหลักฐาน   
(ในกรณีเปลี่ยนแปลงยศ ต้องมีส าเนาค าสัง่แต่งตั้งยศจากต้นสงักดัแนบมาพร้อมด้วย) และนักศึกษาต้อง 
ยื่นค าร้องให้เรียบร้อยก่อนสง่ค าร้องขอส าเร็จการศึกษาหรือภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 
5. ผู้ที่ได้ยื่นค าร้องของส าเร็จการศึกษาไว้แลว้แตย่ังไม่ส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาน้ัน  ต้องยื่นค าร้อง 
ขอส าเร็จการศกึษาใหม่ในภาคการศกึษาต่อไป 

ค าแนะน าเกี่ยวกับการส่งเอกสารคืน ส านักทะเบียนและประมวลผล 
1. ตรวจสอบรายชื่อ นามสกุล ค าน าหนา้ วนั เดือน ปี  วฒุกิารศกึษา ถูกต้องหรือไม่  
2. รูปถ่ายกับค าร้องขอส าเร็จ ใช้ลวดเสียบกระดาษไมเ่ย็บตดิกับค าร้องขอส าเร็จ 
3. รวบรวมจัดสง่เปน็ห้อง  สาขาวิชาของนักศึกษาเอง เรียงตามรหัสประจ าตวันกัศึกษา 
4. ใบปลดหนี้  ใหด้ าเนินการตามขัน้ตอน และรวบรวมแยกส่งเปน็ห้อง  

หมายเหต ุ  
- ให้นักศึกษาขอรับแบบฟอร์มใบปลดหนี ้ ที่ฝ่ายกองคลังและทรพัย์สิน (งานการเงิน) และ
ด าเนินการตามขั้นตอนเพ่ือขอรับคืนเงินค่าประกันของเสียหาย 

 (นักศึกษาจะได้รับเงินคืนในวันที่มารับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการศึกษา) 
 


