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แบบค ำร้องขอจบกำรศึกษำ 
ระดับบัณฑิตศึกษำ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี 
 

วันท่ี…........... เดือน........................................พ.ศ..................... 
เรื่อง ขอจบการศึกษา 
เรียน อธิการบด ี
สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. ใบรับรองวิทยานิพนธ/์การค้นคว้าอิสระ 
                   2. ปกในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   
                   3. บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
                   4. แบบรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ/์การค้นคว้าอสิระ (มรว.บ. 8/2)  

        5. แบบรับรองการตรวจรูปแบบการพิมพ์วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (มรว.บ. 9) 
        6. แบบขอส่งเอกสารการเผยแพร่บทความวิจยั (มรว.บ. 11)    

                   7. แบบเสนอขอสง่เล่มวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (มรว.บ. 13) 
        8. แบบรายงานผลการตรวจสอบการคดัลอกผลงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (มรว.บ. 16)     
                   9. ใบรายงานผลการศึกษา 
                10. รูปถ่ายขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 รูป และขนาด 1 น้ิว จ านวน 2 รูป   
ข้าพเจ้า ช่ือ – นามสกุล (ทหาร ต ารวจ เขียนช่ือยศเต็ม) (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................ 
ช่ือภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่) (Mr./Mrs./Miss) ........................................................................................................................................................... 
วัน/เดือน/ปีเกิด...............................................................................................................รหัสประจ าตัว........................................................................... 
นักศึกษา  หลักสูตรมหาบณัฑติ   หลักสูตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชา...................................................................................................................... 
ศึกษาที่     มหาวิทยาลัย      ศูนย์ .................................................................................................................................................................... 
เป็นนักศึกษา   ภาคปกติ     ภาคพิเศษ  เข้าศึกษาภาคการศึกษาที่........................ปีการศึกษา........................................................................ 
ทีอ่ยู่ที่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์ บ้านเลขท่ี .............. หมู่ ......... ต าบล................................ อ าเภอ...........................จังหวัด.................................. 
รหัสไปรษณีย์................................... โทรศัพท.์......................................แฟกซ.์.............................. อีเมล์....................................................................... 
วุฒิเดิม    ค.บ.   วท.บ.   บธ.บ.   ศศ.บ.  รป.บ.  ค.ม.   วท.ม.   บธ.ม.   ศศ.ม.  รป.ม. วุฒิอ่ืนๆ...................................... 
ที่ท างาน........................................................................................................................................................................................................................ 

จึงเรียนมาเพื่อยื่นค าร้องขอจบการศึกษา 
ลงช่ือ................................................................. 
        (................................................................) 
                          นักศึกษา 

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

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ :   1. รูปถ่าย ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน        2. เขียนชื่อ-นามสกุล และรหัสประจ าตัว หลังรูปถ่ายทุกใบ 
      3. นักศึกษายื่นแบบได้ท่ีบัณฑิตวิทยาลัยตรวจหลักฐาน   4. ช าระเงินท่ีงานการเงิน และยื่นแบบท่ีส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน    

     มรว.บ. 12  
11101010 

รูปถ่ำย ระดับมหำบณัฑิตและดุษฎบีัณฑิต 
          ชำย  ให้ถา่ยรูป โดยสวมชุดปกติสีขาวหรือชุดเครื่องแบบขา้ราชการ และสวมครุยวิทยฐานะตามสาขาวิชาของนักศึกษาที่เรียนอยู่ ไม่สวมแว่นตาสีด า 
          หญิง ใหถ้่ายรูป โดยสวมเส้ือเชิต้สีขาวไม่มีลวดลาย หรือชุดเครื่องแบบข้าราชการและสวมครุยวิทยฐานะตามสาขาวิชาของนักศึกษาที่เรียนอยู่  
                 ไม่สวม เครื่องประดับ ไมส่วมแว่นตาสีด า ในกรณีไว้ผมยาวให้รวบผมไว้ด้านหลังให้เรียบร้อย 
          ระดับประกำศนียบตัรบณัฑิต 
          ชำย-หญิง ให้ถา่ยรูปเหมือนมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต แต่ไม่ต้องสวมครุย 

     ตรวจสอบเอกสารและโครงสร้างหลักสูตร  ครบ   ไม่ครบ 
     ลงชื่อ...............................ผู้ตรวจสอบ  วันที ่...............................  

    ลงชื่อ.......................................................                 ลงชื่อ......................................................              ลงชื่อ......................................................... 
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อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ             ประธานคณะกรรมการประจ าหลักสูตร              รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายวิชาการ 
                                            

1. 

2. 3. 4. 

      ตรวจสอบการช าระเงินค่าออกหลกัฐานแล้ว 
ตามใบเสร็จเล่มที่....................  เลขที่.......................... ลงชื่อ...............................ผู้รับเงิน 

5. 6. 
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ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรขอจบกำรศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อนุมัติ 

นักศึกษารับแบบค าร้องขอจบการศึกษา 
(มรว.บ. 12) ที่บัณฑิตวิทยาลัย หรือดาวน์โหลด

จากเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย 
 

กรอกรายละเอียดแบบค าร้องขอจบการศึกษา  
(มรว.บ.12) 

นักศึกษาน าแบบค าร้องขอจบการศึกษา (มรว.บ.12) ส่งอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานพินธ์/การค้นคว้าอิสระลงนาม 

นักศึกษารับคืนแบบค าร้องขอจบการศึกษา (มรว.บ.12)  
จากอาจารย์ที่ปรึกษาลงนามแล้ว 

 

นักศึกษาส่งแบบค าร้องขอจบการศึกษา (มรว.บ.12)  
พร้อมเอกสารแนบ 10 รายการ ที่บัณฑิตวิทยาลยั 

1. ใบรับรองวทิยานิพนธ์/การคน้คว้าอิสระ 
2. ปกในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
3. บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
4. แบบรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ/์การค้นคว้าอิสระ (มรว.บ. 8/2)       
5  แบบรับรองการตรวจรูปแบบการพมิพ์วทิยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (มรว.บ. 9) 
6  แบบขอส่งเอกสารการเผยแพร่บทความวิจัย (มรว.บ. 11) 
7. แบบเสนอขอส่งเล่มวิทยานิพนธ์/คน้คว้าอิสระ (มรว.บ.13) 
8. แบบรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอกผลงานวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ  
   (มรว.บ.16) 
9. ใบรายงานผลการศึกษา 
10. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จ านวน 2 รูป และขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป 
 

 

บัณฑิตวิทยาลัยเสนอแบบค าร้องขอจบการศึกษา (มรว.บ.12) ให้ประธาน
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรลงนามและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยลงนาม 

นักศึกษารับคืนแบบค าร้องขอจบการศึกษา (มรว.บ.12) จากบัณฑิตวิทยาลยั
ที่ลงนามแล้ว และน า มรว.บ.12 ไปยื่นช าระเงินที่ฝ่ายการเงิน 

 

นักศึกษาส่งแบบค าร้อง มรว.บ.12 พร้อมหลักฐานการช าระเงิน 
ให้บัณฑิตวิทยาลยั เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 

 

นักศึกษาส่งแบบค าร้อง มรว.บ.12 พร้อมหลักฐานการช าระเงิน 
ที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

นักศึกษารับ Transcript ที่ส านักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 


