
คํารองขอแจงจบการศึกษา 
                 (Request Form to Apply for Graduation) 

    สําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติตางประเทศ 
(For RU Students, Overseas Academic Services Center in Honor of H.M. the King) 

************************* 
คณะ (Faculty) ................................................ 

                                                       วันท่ี (Date) …… เดือน (Month) ……….…… พ.ศ. (B.E) ……..…… 

เรื่อง (Subject:) แจงจบครบหลักสูตร (Apply for graduation) 
เรียน (To) คณบดีคณะ (Dean of the Faculty) ................................................ 

ขาพเจา (I) ..............................................................................................................................  
(เขียนคํานําหนานาม  ชื่อ – นามสกุล ตัวบรรจง มียศใหเขียนยศเต็ม) 

(Write title, name – surname legibly. Write rank in full, if any.) 
รหัสประจําตัวนักศึกษา (Student ID number) …………………………………………………………..   
ที่อยูปจจุบันที่ติดตอได (Current Address) บานเลขที่ (House No.) ……..…… ถนน (Road) ......................................
เมือง (City) ..................................... รัฐ (State) ………………..….………….… ประเทศ (Country) …….………………..……… 
รหัสไปรษณีย (Post Code) …………………….… โทรศัพทบาน (Home Phone) …........................................................... 
มือถือ (Mobile Phone) ……………….….……… โทรสาร (Fax) ……………………………… E-Mail: ......................................... 

 ดวยขาพเจาศึกษาในคณะ ................................................. สาขาวิชา ......................................................  
สอบไลไดครบหลักสูตรชั้นปริญญาตรีในภาค ................ ปการศึกษา ............... ขอใหคณะฯ ดําเนินการเสนอ
รายชื่อเพ่ือสภามหาวิทยาลัยอนุมัติตอไป 
 (Since I have studied in the Faculty of ……………………………………….., in the field of study of 
…………………..…..…………, and completed the degree requirements in semester …………… academic 
year …………………., I would like the Faculty to process my completion for approval of the 
University Council.) 

ขอแสดงความนับถือ (Sincerely yours,) 

ลงชื่อ (Signature) ............................................................... นักศึกษา (Student) 

หลักฐานประกอบคํารอง  
(Required documents) 
1. สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา  

(Copy of student ID card) 

2. สําเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียน 2 ภาคสุดทาย (ภาคที่จบและภาคที่
กอนจบการศึกษา)  
(Registration fee receipt of last two semesters) (Semester of 
completion and the one prior) 

3. รูปถายขาวดํา หรือสี ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 2 รูป  
(Two 2-inch black and white or color photos) 

4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาหนังสือเดินทาง  
(Copy of ID card or passport) 

5. สําเนาเปล่ียนชื่อ-สกุล, ยศ (ถามี)  
(Copy of certificate changing name, surname or rank, if any) 

สงคณะท่ีนักศึกษาสังกัด   
(Submit at host faculty.) 

นักศึกษาโปรดระบุสถานภาพการศึกษา  
(Specify student status:) 
(   )  จบปกติ  
 (Graduated, normal case) 

(   )  เรียน 8 ปสมัครใหม, หมดสถานภาพ 
 (Reapplied after 8 years of study, expiry of student status) 

(   )  ปริญญาที่ 2 (ปริญญาแรกจาก ม.รามคําแหง)  
 (Second degree, first degree from RU) 

(   )  เทียบโอนอนุปริญญาจาก ม. รามคําแหง  
 (Transferred credits from RU diploma) 

(   )  เทียบโอนอนุปริญญาตางสถาบัน  
 (Transferred credits from other institution’s diploma) 

(   )  เทียบโอนปริญญาตรีตางสถาบัน  
 (Transferred credits from other institution’s bachelor’s 

degree) 

(   )  เทียบโอนอธัยาศัย  
 (Transferred credits from non-formal education) 

ขาพเจามอบฉันทะให (I hereby appoint) ................................................... เปนผูดําเนินการแทน (to act on my behalf.) 
ลายมือชื่อผูมอบฉันทะ (Signature of Grantor of Authorization) .............................................................................. 
ลายมือชื่อผูรับมอบฉันทะ (Signature of Grantee of Authorization) ......................................................................... 


	สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ

